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Introduktion 
År 2015 når många människor på flykt EU:s gränser. Europa har inte sett så många 
människor på flykt sedan andra världskriget. Majoriteten flyr från konfliktdrabbade 
länder så som Syrien, Irak eller Afghanistan. Under år 2016 har antalet människor som 
når EU:s gränser minskat men situationen är fortfarande oroande. Ökningen av 
nyanlända sätter högre press på ett långsiktigt och fungerande integrationsarbete. EU 
har i och med detta iscensatt och startat en rad förändringar i sina asylpolicys för att 
skapa ett starkt system. EU har också fått fundera över vilken roll EU bör ha i situationer 
som dessa, hur EU kan stärka solidariteten bland medlemsländerna och hur EU kan 
stödja länder som tar ett stort ansvar för migrationsarbetet på bästa sätt. 
 
För att möta migrationssituationen vi ser idag behövs samarbete på alla nivåer. Idag 
eftersöks goda exempel och lärdomar med arbete inom migration och integration där vi 
vet att vår region, Norrbotten och Västerbotten, har mycket att erbjuda. North Sweden 
European Office är Norrbottens och Västerbottens direktlänk till EU. North Sweden 
European Office har genom åren följt projekt i regionen Norrbotten och Västerbotten 
och vill i framtiden fortsatt se fler projekt med starka samarbeten både inom regionen 
men också utom och tillsammans med EU-nivån. På många håll i regionen förs 
integrationsarbete som skulle kunna inspirera aktörer i vår egen region men även andra 
regioner inom EU. Detta är ofta parallellt integrationsarbete som har potential till högre 
samordning och samarbete.  
 
Hur ska rapporten läsas? 
Den här rapporten ska ses som en kort sammanfattning av arbetet med migration på EU-
nivå samt som en inspirationskälla på arbete och samarbete inom migration och 
integration i regionen och med andra regioner och aktörer i EU. Rapporten kommer 
även i slutet ge tips på fortsatt läsning på området. Rapportens mål är därmed att bidra 
till ökad kunskap om EU på området migration och integration samt ökat och förbättrat 
samarbets- och integrationsarbete inom och utom regionen, Norrbotten och 
Västerbotten, genom tips på integrationsprojekt. Innehållsförteckningens många 
rubriker ska bidra till att enklare hitta projektidéer som låter intressanta för just er 
verksamhet med efterföljande länk till mer information alternativt kontaktperson för 
just det projektet. 
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Europeiska Unionen, migrationen och integrationen 
Tusentals migranter flyr sina hem på grund av oroligheter och krig. De riskerar sina liv 
genom att bland annat korsa medelhavet i hopp om skydd i Europa. Antalet asylsökande 
som sökte asyl för första gången i EU under år 2015 nådde ca 1 250 000 sökande enligt 
Eurostat (the statistical office of the European Union). Inget EU-land kan eller bör 
hantera situationen ensam. 
 
På EU-nivå har området migration fått allt större fokus. EU vill eftersträva en stark 
gemensam asylpolitik, förbättrad europeisk politik för laglig migration, stoppa olaglig 
migration och människohandel samt säkra Europas yttre gränser. Detta tillsammans 
med satsningar på sysselsättning, tillväxt och investeringar genom bland annat EU:s 
fonder. Migration och integration av migranter och flyktingar är politikområden som 
framförallt ligger på nationell nivå, men EU kan stödja medlemsländerna i det arbetet. 
EU vill se samordning mellan de olika finansieringsfonderna; asyl- migration och 
integrationsfonden (AMIF), fonden för inre säkerhet (ISF) och EU:s struktur- och 
investeringsfonder (ESI) på nationell och europeisk nivå. Läs på mer om dessa fonder 
för att ta del av eventuella tillgängliga medel för ert integrationsarbete. 
 

EU-kommissionen 
EU-kommissionen arbetar för EU:s gemensamma bästa genom att föreslå och genomföra 
EU:s lagstiftning och politik. EU-kommissionen har tio prioriteringar där en av 
prioriteringarna är migration. EU-kommissionen vill ha ett nära samarbete i solidarisk 
anda där EU skyddar dem som behöver hjälp genom en stark gemensam asylpolitik. EU-
kommissionen vill även bemöta problemet att EU-länder tolkar gemensamma beslut på 
EU-nivå olika och därmed genomför system på olika sätt samt skapa fler lagliga vägar in 
i EU. EU-kommissionen kombinerar interna och externa policys, arbetar med att ta fram 
bästa praxis i användandet av myndigheter och nya verktyg samt med att involvera alla 
aktörer; EU-länder, institutioner, internationella organisationer, civilsamhället, 
nationell, regional och lokal nivå samt aktörer utanför EU. EU-kommissionen lanserar 
även utlysningar där man har möjlighet att söka finansiering och ta del av till exempel 
EU:s program för att främja entreprenörskap hos unga och nyanlända invandrade 
personer. EU-kommissionen har även en EU-kommissionär med ansvar för migration 
och inrikes frågor; Dmitris Avramopoulos. Läs mer om EU-kommissionens arbete med 
migration via deras hemsida under rubriken ”Tips på fortsatt läsning” nedan.  
 

Europeiska unionens råd/Europeiska ministerrådet 
Europeiska unionens råd, som brukar kallas europeiska ministerrådet, samlar ministrar 
från EU-länderna för att anta lagar och samordna politiken. Europeiska ministerrådet är 
tillsammans med Europaparlamentet EU:s viktigaste beslutsfattande organ. (Europeiska 
unionens råd eller europeiska ministerrådet ska inte blandas ihop med europeiska rådet 
eller europarådet). Ordförandeskapet av europeiska ministerrådet roterar var sjätte 
månad mellan EU:s medlemsländer. Under andra halvan av år 2016 hade Slovakien 
ordförandeskapet i europeiska ministerrådet. Slovakiska ordförandeskapet har fått 
beröm för att ha levererat en del resultat trots de många utmaningar EU idag står inför. 
När det kommer till området migration nämndes bland annat lanseringen av den 
europeiska gräns- och kustbevakningen. Slovakien har också fått kritik bland annat för 



 
 

3 
 

att de inte arbetat tillräckligt med EU:s mer sociala problem till exempel inte arbetat 
tillräckligt med att hjälpa EU-medlemsländer som burit den tyngsta vikten i 
migrationssituationen. Denna kritik grundas bland annat i att två av Slovakiens fyra 
prioriteringar inför sitt ordförandeskap var att arbeta för mer hållbara migrations- och 
asylpolicys samt ett globalt engagerat Europa. Från och med år 2017 har Malta 
ordförandeskapet i europeiska ministerrådet. Högsta prioritering för Malta är området 
migration. Malta ska arbeta för ett snabbt genomförande av åtgärder som redan 
beslutats. Även stötta arbetet med etableringen av ett fullt utvecklat asylorgan i EU för 
att kunna dela arbetet mer rättvist. Där kommer en reform av Dublinförordningen vara 
viktigt. Maltas ordförandeskap kommer även fokusera på så kallade compacts-
agreements med Afrikanska länder för att sträva mot en bättre hantering av migrationen 
till Europa. 
 

Europaparlamentet 
Europaparlamentet stiftar lagar, utövar kontroll och beslutar om EU-budgeten. 
Europaparlamentet är tillsammans med ministerrådet EU:s två lagstiftande 
institutioner. Europaparlamentet är dock den enda EU-institutionen som väljs i direkta 
och allmänna val vart femte år. I Europaparlamentet sitter 751 direktvalda 
Europaparlamentariker/members of parliament (MEP) varav 20 av dem är svenskar; 5 
socialdemokrater, 4 miljöpartister, 3 moderater, 2 liberaler, 2 sverigedemokrater, 1 
vänsterpartist, 1 centerpartist, 1 kristdemokrat samt 1 från feministiskt initiativ.  

I Europaparlamentet representeras 
många olika partier från alla EU:s 
medlemsländer som tillsammans 
skapar olika EU-partigrupper med 
utgångspunkt i politisk tillhörighet. 
Vänsterpartiet sitter i European 
United Left/Nordic Green Left 
(GUE/NGL-gruppen) som har 52 
MEP:ar och 6,92 % i 
Europaparlamentet som ni kan se i 
diagrammet till vänster. Feministiskt 
Initiativ och Socialdemokraterna 
sitter i Group of the progressive 
alliance of Socialists and Democrats 
(S&D-gruppen) med 189 MEP:ar och 
25,17 % i Europaparlamentet. 

Miljöpartiet sitter i Greens/European Free Alliance (G/EFA-gruppen eller Verts/ALE) 
med 51 MEP:ar och 6,79 %. Liberalerna och Centerpartiet sitter i Alliance of Liberals and 
Democrats for Europa (ALDE-gruppen) med 68 MEP:ar och 9,05 %. Moderaterna och 
Kristdemokraterna sitter i European Peoples Party (EPP-gruppen eller PPE) med 217 
MEP:ar och 28,89 %. Sverigedemokraterna sitter i Europe of Freedom and Direct 
Democracy (EFDD-gruppen) med 42 MEP:ar och 5,59 %. Utöver det finns även 
European Conservatives and Reformists (ECR-gruppen) 74 MEP:ar och 9,85 %, samt 
Europe of Nations and Freedom (ENF-gruppen) med 40 MEP:ar och 5,33 %, där inga 
svenska MEP:ar finns med. Varje partigrupp tar fram egna partiprogram och driver 
politik på olika områden inklusive migration och integration. Det finns även utskott i 
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Europaparlamentet där områdena migration och integration behandlas på olika sätt till 
exempel i utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes 
frågor. 
 

Sverige och migrationssituationen i EU 
I EU har Sverige tagit ett stort ansvar när det kommer till migration och integration, 
något som Sverige även får beröm för i EU. Migrant integration policy index (MIPEX 
index) rankar Sverige som etta av 38 länder; alla EU-länder, USA, Australien, Kanada, 
Island, Japan, Sydkorea, Nya Zeeland, Norge, Schweiz och Turkiet. MIPEX indexet mäter 
policy angående integration av migranter och deras möjligheter till fullt deltagande i 
samhället genom åtta nyckelområden; arbetsmarknadens mobilitet, återförening av 
familjer, utbildning, hälsa, politiskt deltagande, permanent uppehållstillstånd, 
tillgänglighet till nationalitet samt antidiskriminering. 
 
De 20 svenska europaparlamentarikerna (MEP:arna) fick i slutet av år 2016 frågan om 
vilket det sämsta beslutet varit i Europaparlamentet under programperioden som 
började år 2014. MEP:arna var inte överens om vilket det sämsta beslutet varit men flest 
personer nämnde flykting- och migrationssituationen som ett av de sämsta besluten. Det 
handlade framförallt om icke-beslut och att EU inte lyckats komma överens för att agera 
tillräckligt skarpt eller om kritik till migrationsöverenskommelsen med Turkiet där 
parlamentet inte fick uttala sig i frågan. Sammanfattningsvis menar MEP:arna att vi 
tillsammans inom EU måste hantera migrationsfrågan mycket bättre. 
 

North Sweden, Regioner och EU i samarbete 
Rådet för kommuner och regioner i Europa (CEMR - Council of European Municipalities 
and Regions) och Europeiska federationen för offentliganställdas förbund (EPSU - 
European Public Service Union) har tagit fram gemensamma riktlinjer för integration av 
migranter med ett tydligt fokus på inkludering på arbetsmarknaden. Inkluderingen av 
migranter på arbetsmarknaden är viktigt för deras generella integration i samhället. En 
rättvis integration är nödvändigt för alla och är av intresse för samhället i sin helhet. 
Riktlinjerna pekar även ut att integration sker på den lokala nivån i samhället och för att 
uppnå en lyckad integration av migranter behövs samarbete mellan EU-, nationell och 
lokal nivå. Lokal och regional nivå behöver få lättare tillgång till strukturfonder för att 
göra finansieringen av integrationen möjlig på plats. Över hela Europa spelar lokal och 
regional offentlig förvaltning en stor roll som arbetsgivare. I nära samarbete med 
fackföreningar spelar de en relevant roll när det kommer till inkludering på 
arbetsmarknaden av migranter. Läs mer om dessa gemensamma riktlinjer under 
rubriken”Tips på fortsatt läsning” längre ner.  
 
Europeisk migrationspolitik påverkar i högsta grad regional och lokal nivå och 
kommuner och regioner runtom i Sverige. Det är där insatser görs för att få nyanlända 
att etablera sig och framförallt komma i arbete. Det är på lokal och regional nivå som 
jobbet görs och där blir EU:s misslyckanden som tydligast. De glesbefolkade regionerna i 
norra Sverige har utmaningar framför sig; demografiska, stora avstånd och bristande 
infrastruktur för att nämna några. För att norra Sverige ska kunna klara av dessa 
utmaningar behövs fortsatt fri rörlighet och migration. Under år 2016 tog Norrbottens 
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län emot totalt 1124 personer och Västerbottens län 1068 personer enligt 
ersättningsförordningen och Migrationsverket. De flesta anlände till regionen via 
Migrationsverkets mottagningssystem. Nyanlända är en resurs för både privat och 
offentlig sektor i hela EU där boenden för nyanlända nu behövs. Nyanlända bor i skolor, 
turistanläggningar, industrilokaler och på många håll finns inte tak över huvudet åt alla 
eller resurser för att ta emot och integrera människor i samhället. Detta är något som 
vår region hittills klarat av att hantera. 
 

Europaforum Norra Sverige 
Europaforum Norra Sverige (EFNS) är ett nätverk för politiker på lokal och regional nivå 
från Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland som fungerar som en 
mötesplats och kunskapsarena för EU-politik i de avseenden där den berör norra 
Sverige. Syftet är att tillvarata norra Sveriges intressen både på den europeiska arenan 
och i förhållande till den nationella nivån i frågor med ett tydligt europeiskt perspektiv. 
EFNS har med bakgrund av det ökade antalet asylsökande till Europa och Sverige under 
den senaste tiden, antagit ett positionspapper med ståndpunkter inom flyktingpolitiken. 
I positionspapperet som de fyra nordligaste länen står bakom, framhålls att norra 
Sverige ska ta och har tagit ett stort ansvar för flyktingkrisen och att glesbefolkade 
regioner växer med inflyttningen vilket skapar tillväxt i hela Sverige. EFNS efterlyser 
gemensamt ansvar för den utmaning som det stora antalet flyktingar som söker sig till 
Europa medför samt att det är en regional fråga och inte bara en nationell. Läs mer i 
EFNS positionspapper om migration under rubriken”Tips på fortsatt läsning” längre ner. 
 

North Sweden European Office och Sammanhållningspolitiken i EU 
EU-kommissionären Corina Creţu med ansvar för regionalpolitik har flertalet gånger 
uttryckt vikten av god integration och sammanhållningspolitik i och med den ökade 
mängden av flyktingar. Detta håller många med om i Sverige och vår region till exempel 
North Sweden European Office, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) samt 
Europaforum Norra Sverige (EFNS) för att nämna några. Sammanhållningspolitiken 
kommer vara EU:s viktigaste investeringsverktyg för att skapa tillväxt och sysselsättning 
lokalt och regionalt i Europa framförallt i och med de utmaningar som EU möter idag. En 
stark sammanhållningspolitik kommer bidra till den europeiska integrationsprocessen 
positivt. Det är genom sammanhållningspolitiken som kommuner och regioner förenas 
med EU och ger EU legitimitet på lokal och regional nivå. Sammanhållningspolitikens 
arbetssätt innebär samordning mellan sektorer och samhällsnivåer samt territoriell 
anpassning av insatser vilket har bidragit till nya tillväxtprocesser på regional nivå som 
inte hade kunnat skapas med enbart nationella årliga anlag. Fortsättningsvis är det 
regionala inflytandet över medlen och de regionala prioriteringarna en förutsättning för 
ett framgångsrikt regionalt utvecklingsarbete i Sverige och Europa. I detta arbete hittar 
vi bland annat North Sweden European Office som finns på plats i Bryssel som 
Norrbottens och Västerbottens direktlänk till EU. North Sweden European Office arbetar 
med regionens intressen genom påverkansarbete på EU-nivå. North Sweden deltar och 
arrangerar konferenser inom bland annat EU:s regionalpolitik, 
sammanhållningspolitiken. North Sweden använder sig bland annat av sin hemsida för 
att informera om nya händelser inom bland annat sammanhållningspolitiken men även 
migration och integration och mycket annat. Via hemsidan kan man få tips på nya 
utlysningar att söka medel genom, nya projektpartners inom migration och integration 
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samt prenumerera på North Swedens nyhetsbrev. Läs mer om North Sweden European 
Office arbete och om sammanhållningspolitiken via North Swedens hemsida 
www.NorthSweden.eu som man även hittar under ”Tips på fortsatt läsning” längre ner. 
 

Inspiration från Norrbotten och Västerbotten 
Alla kommuner i Sverige har ett grundläggande mottagande som inkluderar bland annat 
boende, utbildning och hälsa. I det arbetet har bland annat Arbetsförmedlingen en stor 
roll. De flesta kommuner tar även ansvaret för en aktiv fritid med olika projekt och 
program för att bland annat underlätta vägen till arbete. I Sverige utgår man från ”lika 
rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund”. 
Ett exempel på något som alla kommuner erbjuder i Sverige är Svenska För Invandrare 
(SFI), utbildning i svenska för dig som har svenska som andraspråk. SFI ger nyanlända 
personer bättre förutsättningar att snabbt etablera sig i Sverige. Det tjänar såväl 
individen som kommunen och hela samhället på. Under år 2015 läste cirka 138 000 
personer SFI och antalet studerande har ökat kraftigt över tid. Staten är ansvarig för att 
kommunerna får rätt förutsättningar och ersätts för kostnaderna för utbildningen. 
Många kommuner för projektsamarbeten tillsammans med SFI för att förbättra 
integrationen och för att nyanlända snabbare ska ta sig ut i arbetslivet. 
 
Många kommuner i Norrbotten och Västerbotten nämner även dem vikten av migration 
till regionen av humana själ men även vikten av ökad inflyttning när regionen ska möta 
utmaningar som till exempel efterfrågan på arbetskraft. I och med detta har vi många 
fina projekt att inspireras av och starta samarbeten med från vår region i Norrbotten 
och Västerbotten. Alla kommuner har kontaktats för deltagande i denna rapport. En del 
kommuner har bidragit med eget material och då finns även kontaktperson om man är 
intresserad av att veta mer. För en del av de kommuner som inte haft möjlighet att bidra 
med eget material har material inhämtats från webben om det funnits tillgängligt. Det 
bör nämnas att detta är ett urplock av Norrbottens och Västerbottens kommuners 
integrationsarbete och det är många kommuner som för liknande projekt, vilket öppnar 
upp för framtida ökat samarbete på många fronter.  
 

Medborgarskapsceremoni 
I de flesta kommuner i Sverige och även i Norrbotten och Västerbotten bjuds det in till 
medborgarskapsceremonier. De som blivit svenska medborgare på ett annat sätt än vid 
födseln bjuds in till medborgarskapsceremoni där deras medborgarskap firas och 
markeras som betydelsefulla. Detta sker oftast på nationaldagen tillsammans med fika 
och olika aktörer i kommunen.  
 

Uppstartade arbetsmarknads- och integrationsenheter 
De allra flesta kommuner från regionen har sen tidigare eller nyligen startat upp 
arbetsmarknads- eller integrationsenheter i syfte att kunna arbeta mera med 
integration, mottagande av nyanlända samt kopplingen till arbetslivet. Nordmaling 
kommun är en av kommunerna som har startat en Arbetsmarknadsenhet som ska jobba 
med personer som av olika skäl har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden 
framförallt nyanlända, personer med försörjningsstöd, unga och personer med 
funktionsnedsättning. Detta för att korta vägen till självförsörjning. Syftet är också att 

http://www.northsweden.eu/
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utveckla metoder och arbetssätt för en bättre och snabbare introduktion till svensk 
arbetsmarknad för nyanlända som sedan kan implementeras i ordinarie verksamhet. 
 

Dialog och information 
Många kommuner i Norrbotten och Västerbotten vill upprätthålla en dialog med 
allmänheten inom området migration och integration. Detta visar sig på lite olika sätt 
men de allra flesta kommunerna har information om kommunens mottagningsarbete 
samt vilka tjänster och service som kommunen är skyldig att erbjuda och vem som 
ansvarar för vilka områden när till exempel arbetsförmedlingen eller migrationsverket 
är delaktiga. Det kan handla om information via webben som många av kommunerna i 
Norrbotten och Västerbotten erbjuder. Piteå kommun till exempel har även annonserat 
information i den lokala tidningen Piteå-Tidningen, informationsmaterial har skickats 
till hushåll med fokus flyktingmottagande där materialet valt att kallas ”Värt att Veta”, 
välkomstinformation skickas till nyinflyttade för att underlätta nya kontakter samt 
social trivsel, en dialog med grannar till boenden för flyktingmottagande har förts samt 
att allmänheten bjudits in till ”Kvällsfika” för att sprida information och svara på frågor 
om migrationssituationen. Även till exempel Gällivare kommun och Haparanda kommun 
har bjudit in till allmänna informationsträffar kring flyktingmottagande och integration. 
Skellefteå kommun tipsar på sin hemsida om att kolla i deras föreningsregister under 
kategorin ”integration” för att se förslag på olika föreningar och organisationer som på 
olika sätt arbetar med integration och för ett välkomnande Skellefteå. Vännäs kommun 
har bjudit in idrottsföreningar till kunskapskvällar om idrott och integration i samarbete 
med SISU idrottsutbildarna och Västerbottens idrottsförbund. Där har information om 
idrottens arbete med integration, hur man kan söka projektmedel, goda exempel, 
samverkan och erfarenhetsutbyte m.m. belysts. Robertsfors kommun har bjudit in till 
informationskvällar om vad det innebär att bli en flyktingguide/vän (se mer under 
rubriken ”Fadder, Guide, Vän eller Vänfamilj till nyanlända” längre ner). 
 

Bidrag eller stipendium till integrationsprojekt 
Många kommuner ger aktörer chansen att ansöka om bidrag till integrationsprojekt, ofta 
genom bidrag från staten men även från egna kommunala medel. Detta leder till en 
bättre integration som inkluderar fler aktörer och bidrar till en mångfald bland 
aktiviteter. Bland annat Bodens kommun, Kalix kommun, Kiruna kommun, Luleå 
kommun, Pajala kommun, Piteå kommun, Robertsfors kommun, Vilhelmina kommun 
samt Vindelns kommun erbjuder detta med information via deras hemsidor. 
 

Kollektivtrafik med integration i sikte 
Piteå kommun 
Målet har varit att utveckla en mångfaldsvänlig kollektivtrafik vilket inkluderar en 
integrationsvänlig kollektivtrafik. Projektet utgår från vikten av att ta del av 
samhällslivet genom fri rörlighet till olika arrangemang, mötesplatser, sociala umgängen 
och fritidssysselsättningar. Många nyanlända har inte tillgång till körkort eller egen bil 
och kollektivtrafiken blir därav en viktig del för deltagande. Projektet ser över 
kommunens kollektivtrafik med särskilt fokus på integration och nyanlända, var de bor, 
vart de behöver kunna åka kollektivt för att underlätta integrationen. Detta ska sedan 
vägas in i kommunens fortsatta kollektivtrafikplanering.  
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Pajala kommun 
I Pajala kommun skapade man en kollektivtrafiklinje mellan Korpilombolo och Pajala. 
Detta för att det skulle gynna nyanlända familjer som blivit bosatta i Korpilombolo men 
även för äldre människor, framförallt kvinnor, utan körkort. Tyvärr har inte linjen 
använts av så många, eventuellt på grund av otillräcklig information om 
kollektivtrafiklinjen. Den innebar dock ett lyft för ensamkommande som genom detta 
kunde ta sig till träningar och olika sociala aktiviteter i Pajala. För mer information se 
kontaktuppgifter under Pajala kommun längre ner.  
 
Norsjö kommun 
I Norsjö kommun tas förbindelsen mellan Norsjö och Bastuträsk upp som problematisk 
för framförallt nyanlända men även för tidigare bosatta. Det är svårt att ta sig till 
aktiviteter framförallt de som sker under kvällstid och på helger på grund av sämre 
bussförbindelser. Verksamheter har försökt anpassa öppettider och träningstider för 
ökat deltagande men det finns fortfarande de som missar aktiviteter. Ibland får personer 
vänta i flera timmar innan de kan åka hem till Bastuträsk, till exempel efter man varit på 
SFI i Norsjö. Norsjö kommun arbetar för att hitta ett bättre forum där åsikter kring 
bussförbindelserna kan fångas upp, så det går att anpassa tiderna utifrån behovet som 
finns. En idé som framkommit är att anordna en samåkningsgrupp via sociala medier 
och kommunens hemsida där personer som kör får ange vilken tid man åker och till 
vilken ort.  
 

Filmprojekt för ensamkommande barn i Arvidsjaur och Luleå 
Unga berättar - Ett treårigt projekt som syftar till att utveckla metoder för berättande 
bland ensamkommande barn och ungdomar. Det är Kroatiska Riksförbundet i Sverige, 
Riksteatern, Studiefrämjandet och ”Unga/Sverige Berättar”-Kulturskolan Stockholm 
som står bakom projektet som kom till Arvidsjaur under två dagar. Pedagoger från 
Stockholm kulturskolas Unga Berättar skapade storys tillsammans med 
ensamkommande i Arvidsjaur. Ledare utbildades för att kunna fortsätta med temat även 
efter de två projektdagarna. De totalt 4 ungdomarna värmde upp med rollspel och gick 
sedan vidare med manus om deras egna möten och upplevelser med det nya landet. 
Ungdomarna läser in berättelserna digitalt och illustrerar dem med bilder och slutligen 
blir allt till en film. I slutet av de två projektdagarna visades alla filmer. Via länken hittar 
man kontaktpersoner för projektet i Stockholm: http://sverigeberattar.se/kontakt.html 
. Även Luleå kommun och Filmpool Nord har genomfört ett filmskaparprojekt med 
ensamkommande flyktingbarn. Läs mer om projektet i Luleå via Filmpool Noords 
hemsida här: http://www.filmpoolnord.se/filmen-som-verktyg-for-integration/ .  
 

Fadder, Guide, Vän eller Vänfamilj till nyanlända 
Det finns flertalet projekt i regionen som matchar ihop personer eller familjer med 
nyanlända. Ibland matchas dessa ihop utifrån gemensamma intressen, yrke eller 
utbildning. En fadder, guide, vän eller vänfamilj blir en länk ut i samhället och de 
aktiviteter som finns där. De nyanlända får öva sin svenska samt lär sig mer om livet i 
Sverige vilket främjar en bra start på en ny plats. Åtagandet som fadder, guide, vän eller 
vänfamilj är frivilligt och man avgör själv hur mycket tid man vill ge. Läs mer om olika 
vänfamiljs-projekt på till exempel dessa kommuners hemsidor: Vindelns kommun, 
Lycksele kommun, Malå kommun, Piteå kommun, Robertsfors kommun, Storumans 

http://sverigeberattar.se/kontakt.html
http://www.filmpoolnord.se/filmen-som-verktyg-for-integration/


 
 

9 
 

kommun, Umeå kommun, Vilhelmina kommun, Älvsbyns kommun eller Överkalix 
kommun.  
 

Inflyttningsservice 
Gällivare kommun har startat en inflyttningsservice, IN Gellivare, som hjälper 
nyinflyttade att snabbare komma in i den nya kommunen. Inflyttningsservice hjälper 
nyinflyttade med vad som erbjuds i kommunen när det gäller arbetsliv, barnomsorg, 
vård, skola och fritid. Även till exempel Malå kommun har en inflyttar- och 
integrationsservice som arbetar för att underlätta för nyinflyttade. Inflyttningsservicen 
ska fungera som en länk mellan den nyinflyttade, kommunen, företag, organisationer 
och andra aktörer i samhället. 
 

Bodens Kommun: 
-Utbildning för alla politiker, chefer och ungdomsledare inom integration 
Bodens kommun har tagit många steg för en bättre integration och för motverkandet av 
främlingsfientlighet. Ett steg har varit att utbilda alla politiker och chefer inom området 
integration. Boden har även via projektet ”Boden – öppet för alla” i samarbete med BBK 
(Bodens Bandyklubb, som även utövar tex fotboll, handboll, orientering, skidor och 
simning) utbildat ungdomsledare i integrationsfrågor. Under utbildningen för 
politikerna och cheferna gav Arbetsförmedlingen och Migrationsverket en inblick i deras 
arbete. Det visades statistik på hur det verkligen ser ut i Boden med integrationen. Till 
exempel att många av Bodens immigranter är högutbildade vilket är positivt för 
regionens chanser att tillmötesgå efterfrågan på arbetskraft. Som Bodens kommun 
skriver på sin hemsida ”det är dags att se nya bodensare som den stora resurs de är”. 
 

-Projekt Klondyke – en plats att gro 
Ett växthus för asylsökande i Boden, skriver ABF i Boden på sin hemsida. Projektet är ett 
samarbete mellan Bodens kommun, ABF Boden, Bodenbo och Migrationsverket som ska 
underlätta anpassningen till det svenska samhället. Målet är att se till att nyanlända 
känner sig välkomnade och öka chanserna till att personer vill stanna kvar permanent i 
Boden och norra Norrland om de får uppehållstillstånd. Syftet är att ge de asylsökande 
en så god livskvalitet som möjligt så att en del av dem också vill stanna kvar för att 
bygga en framtid i norra Norrland om de får uppehållstillstånd. Det anordnas aktiviteter 
i Klondykes lokaler till exempel studiecirklar, besök från polis och brandkår, allmän 
samhällsinformation och många fler nytänkande idéer. Läs mer om Klondyke via ABF 
Bodens hemsida här: http://www.abf.se/Press-Nyheter/Nyheter/2014/Ett-vaxthus-for-
asylsokande-i-Boden/ .  
 

Dorotea Kommun: 
-Skogen som integrationsplats 
Målet med projektet är att personer med en annan etniskt bakgrund än svensk ska få 
ökad kunskap och förståelse om skogen och dess betydelse för det svenska samhället. 
Ett lika viktigt mål är att skapa förutsättningar så att det svenska samhället med dess 
mångfald av medborgare avspeglas i de skogliga utbildningarna. Kunskapen om skogen 
och dess värden för samhället och individen ökar möjligheterna för nyanlända, främst på 
landsbygden och i skogskommuner, att interagera med ortsbefolkning och delta lokalt 

http://www.abf.se/Press-Nyheter/Nyheter/2014/Ett-vaxthus-for-asylsokande-i-Boden/
http://www.abf.se/Press-Nyheter/Nyheter/2014/Ett-vaxthus-for-asylsokande-i-Boden/
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och regionalt i skogliga aktiviteter och beslutsprocesser. Projektägare är Sveriges 
lantbruksuniversitet (SLU) och Länsstyrelsen i Västerbotten som samarbetar med 
Dorotea kommun, Burträsk naturbruksgymnasium, Svenska Jägarförbundet och Umeå 
universitet. Läs mer om projektet på Dorotea kommuns hemsida här: 
http://www.dorotea.se/bou/default.asp?pageid=60791&path=25897,41608,41609 . 
 

-Natur för alla 
Projektet ”Natur för alla” är ett LONA-projekt (Lokala naturvårdsprojekt) som riktar sig 
till nyanlända i Dorotea kommun. Natur för alla vill genom skogsrelaterade aktiviteter 
visa möjligheterna till en berikad fritid. Lokala föreningar, företag och naturbruksskolor 
bjuds in med sin kunskap inom ämnena skog och friluftsliv. Detta för att planera 
aktiviteter som till exempel fiske, jakt, skoter, bär/svampplockning, skidåkning, bygga 
fågelholkar och sätta upp i naturen, hästar och allmänna naturnära aktiviteter som kan 
vara helt främmande för nyanlända personer. Det skapas även utrymme för studiebesök 
i och utanför kommunen. Projektet kommer samarbeta med SFI då målgruppen är 
personer som studerar SFI samt förlägga en del av SFI undervisningen i nya miljöer 
utanför klassrummet. Projektet vill skapa bättre förutsättningar för fortsatt engagemang 
och aktivitet för nyanlända i föreningar och aktiviteter samt knyta nya band med 
personer som redan är bofasta i kommunen sen tidigare. Dorotea kommun är 
projektägare och samarbetar med det lokala föreningslivet, Skogsstyrelsen, ”Mera skog” 
Västerbotten och Burträsk naturbruksskola. Läs mer om projektet via Dorotea 
kommuns hemsida här: 
http://www.dorotea.se/bou/default.asp?path=25897,41608,41618&pageid=60811 . 
 

Gällivare Kommun: 
Gällivare kommun har en integrationsplan för perioden 2016-2020 (dnr KS 
2015:793/133) där kommunens politiska ambitionsnivå och viljeinriktning framgår. 
Gällivare kommun vill satsa mer på integration vilket bland annat har lett till en 
anställning av en integrationsstrateg som kommer samordna Gällivare kommuns 
resurser och olika insatser kopplat till integration med syfte att skapa ett effektivt 
system för nyanländas mottagande och introduktion i samhället. Inledningsvis har 
integrationsstrategen påbörjat en kartläggning av vad olika förvaltningar och 
verksamheter gör.  
 

-Projektet Kompetens och Samverkan (SFI + Arbetsliv) 
Ett två årigt projekt som vill stärka kopplingen mellan SFI och arbetsliv. ”Det sägs att det 
regnar kompetens över Sverige idag med alla de utrikesfödda som kommer till oss.”, 
men matchning mellan utbildning och yrkesliv är inte alltid enkelt. Projektet är ett 
samarbete mellan Gällivare kommun, Lapplands Kommunalförbund (LKF - en 
sammanslutning mellan kommunerna Gällivare, Kiruna, Jokkmokk och Pajala), 
Arbetsförmedlingen, arbetsmarknaden genom olika arbetsgivare samt EU genom 
Europeiska socialfonden. Projektets syfte är att skapa en bättre samverkan mellan 
migranter och de olika aktörerna som stödjer en etablering i samhället. Projektet ska 
arbeta för en bättre integration bland annat genom enklare vägar in på 
arbetsmarknaden för migranter samt stimulera kompetensutveckling som stärker 
individers ställning på arbetsmarknaden. Målet blir att skapa en stark och hållbar 
modell där praktik och det pedagogiska arbetet på SFI följs åt i nära samverkan med 

http://www.dorotea.se/bou/default.asp?pageid=60791&path=25897,41608,41609
http://www.dorotea.se/bou/default.asp?path=25897,41608,41618&pageid=60811
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hjälp av mentorskap. Arbetsmetoden i projektet inspireras av ”supported employment” 
det vill säga; individanpassat stöd till arbete, tillit i relationen och en gemensam målbild 
mellan mentor, deltagare och praktikplats. Genom projektet hoppas man uppnå starka 
mentorskap på praktikplatser samt en breddning av potentiella arbetsgivare. Projektet 
har en styrgrupp med deltagare från bland annat alla orterna, Arbetsförmedlingen, 
Lapplands Lärcentra, Region Norrbotten (f.d. Norrbottens Läns Landsting) och projektet 
kommer pågå till och med år 2018. 
 

-Övriga tips från Gällivare kommun 
- Sprida information till olika arbetsplatser kring möjligheterna med att ta emot 

praktikanter och ta vara på kunskaper och erfarenheter av varje nyanländ 
person. 

- Starta fler utbildningar för att öka möjligheterna för utbildning inom bristyrken 
för nyanlända.  

 
För mer information om Gällivare kommuns olika integrationsprojekt kontakta Mariann 
Gustafsson, Integrationsstrateg, E-post: mariann.gustafsson@gallivare.se , Telefon: 
+46(0)970 818 706 eller +46(0)70 211 24 5 . 
 

Haparanda Kommun: 
-Förskolan Famille jobbar för en lyckad integration 
Förskolan Famille välkomnar barn mellan 0-6 år och deras föräldrar för att samtala, 
leka, sjunga och fika. Verksamheten har kommit att bli ett viktigt nav för många. På 
förskolan Famille får nyanlända familjer ett socialt nätverk och får träffa familjer i 
samma situation. Förskolan arbetar med att främja anknytning mellan barn och förälder, 
ger möjlighet till stöd för föräldrar i sin föräldraroll samt en inslussning till det svenska 
samhället. Förskolan Famille samarbetar även med mödrahälsovården, 
barnhälsovården, individ och familjeomsorgen samt Familjecentralens öppna förskola. 
Genom detta vill man förmedla trygghet och förtroende samt kunskap och råd i 
vardagen. Läs mer om Förskolan Famille via Haparanda kommuns hemsida här: 
http://www.haparanda.se/haparandastad/nyheter/nyheter2016/oppnaforskolanfamill
ejobbarforenlyckadintegration.5.7f0dff34157f9daf54485c.html .  
 

Kiruna Kommun: 
-Café Metropol 
Café Metropol är Kirunas mötesplats för unga och gamla, familjer och ensamstående från 
olika kulturer och länder. Café Metropol är skapad och driven av civilsamhället och alla 
invånare är välkomna för att på ett naturligt sätt sammanföra människor och utveckla 
språkvänsfunktioner. Olika aktiviteter erbjuds på Café Metropol till exempel språkcafé, 
studiecirklar, samhällsinformation, matlagning, tjejträff, killträff, familjeträff, sömnad, 
inbjudna föreläsare, kulturarrangemang samt info från Arbetsförmedlingen och 
Migrationsverket. Syftet är att tillsammans med den idéburna sektorn bygga upp en 
naturlig mötesplats för olika kulturer och länder för möten mellan människor som i sin 
tur underlättar integrationen. Genom att aktivera lokalbefolkningen sprids kunskap som 
förebygger rädslor och fördomar. Läs mer om Café Metropol här via Kiruna kommuns 
hemsida: http://www.kiruna.se/Kommun/Invandring-integration/Cafe-Metropol/ . 

mailto:mariann.gustafsson@gallivare.se
http://www.haparanda.se/haparandastad/nyheter/nyheter2016/oppnaforskolanfamillejobbarforenlyckadintegration.5.7f0dff34157f9daf54485c.html
http://www.haparanda.se/haparandastad/nyheter/nyheter2016/oppnaforskolanfamillejobbarforenlyckadintegration.5.7f0dff34157f9daf54485c.html
http://www.kiruna.se/Kommun/Invandring-integration/Cafe-Metropol/
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Luleå Kommun: 
-Brottning för integration – Alla ska kunna delta 
Projektet ”Alla ska kunna delta” startades i samverkan mellan Råneå brottarklubb och 
Luleå kommun. Syftet med projektet är att ge nyanlända ungdomar möjligheten att lära 
känna övriga ungdomar mellan 10-20 år i Råneå med omnejd. Föräldrar till flyktingbarn 
involveras för att hjälpa till och bli delaktiga i samhället via föreningsverksamhet. 
Projektet har också jämställdhetsfokus och ska arbeta så långt som möjligt med 
könsnormsbrytande exempelvis med kvinnliga tränare i brottning. Aktiviteter omfattar 
deltagande i olika evenemang, prova-på-träningar och övrig föreningsverksamhet. 
Genom projektet får även utrikesfödda ungdomar möjligheten att träna på sin svenska. 
Läs mer om projektet via Luleå kommuns hemsida här: http://www.lulea.se/kommun--
politik/nyheter/nyhetsarkiv/2016-04-25-brottning-for-integration.html .  
 

-Svenska för anställda – Intensivkurs i svenska för kommunanställda 
Flera av Luleå kommuns anställda med invandrarbakgrund har svårt med det svenska 
språket. När nyanlända får uppehållstillstånd får de lära sig svenska via SFI men om de 
får jobb är det många som inte slutför SFI. Därför anordnar Luleå kommun en 
intensivkurs i svenska för anställda. Det är kommunens personalkontor, 
arbetsmarknadsförvaltning samt SFI som står för kursen. Kursen består av 14 
gemensamma träffar samt 6 träffar för enskild handledning. Det blev en grupp på 14 
personer från 4 olika förvaltningar som ville lära sig skriva, prata och förstå bättre i 
allmänhet men även mer inriktade fackspråk och vilka typer av språk som fungerar 
bättre eller sämre i till exempel offentlig förvaltning eller vid kontakt med vårdtagare. 
Även värdegrund och kultur diskuteras under utbildningen vilket inkluderar olika 
situationer med både skrivna och oskrivna regler genom punkter som till exempel 
värdegrund och arbetsplatskultur. Läs mer om projektet via Luleå kommuns hemsida 
här: http://www.lulea.se/arbete--karriar/nyheter/nyhetsarkiv/2017-01-11-
kommunanstallda-far-intensivkurs-i-svenska.html .  
 

Pajala Kommun: 
-Mottagningssluss för nyanlända; ”Slussen” 
Projektet syftar till att underlätta etablering på arbets- och bostadsmarknaden samt i 
det lokala föreningslivet. Förhoppningen är att ”Slussen” ska vara ett ställe dit 
nyanlända och asylsökande kan vända sig samt en trevlig mötesplats och en plats där 
arbetstillfällen skapas för alla. I nuläget drivs projektet av Pajala kommun men på sikt är 
målet att en fristående ideell- eller ekonomisk förening ska bildas för att driva det 
vidare. Detta skulle förenkla bland annat förutsättningarna för att sälja varor och 
tjänster. En samordnare kommer rekryteras. Framöver kommer även andra 
integrationsprojekt kunna samordnas via ”Slussen”. 
 
En annan del av ”Slussen” är att skapa två 50 % anställningar för unga vuxna. Tanken är 
att 50 % anställningen ska kombineras med eventuella studier så som gymnasie- eller 
språkkurser. Genom dessa anställningar hoppas Pajala kommun kunna bygga upp 
nätverk med lokala myndigheter och andra aktörer samt att skapa arbetslivserfarenhet. 
 

http://www.lulea.se/kommun--politik/nyheter/nyhetsarkiv/2016-04-25-brottning-for-integration.html
http://www.lulea.se/kommun--politik/nyheter/nyhetsarkiv/2016-04-25-brottning-for-integration.html
http://www.lulea.se/arbete--karriar/nyheter/nyhetsarkiv/2017-01-11-kommunanstallda-far-intensivkurs-i-svenska.html
http://www.lulea.se/arbete--karriar/nyheter/nyhetsarkiv/2017-01-11-kommunanstallda-far-intensivkurs-i-svenska.html
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-Samhällsorientering och information för asylsökande 
Ett projekt där Pajala kommun, Studieförbundet Vuxenskolan Norrbotten Pajala, ABF 
Norr Pajala och Svenska Kyrkan vill erbjuda asylsökande några av de aktiviteter som 
personer med uppehållstillstånd får delta i. Till exempel samhällsorientering och 
information om rättigheter och skyldigheter på svensk arbetsmarknad men även 
organiserande av gemensamma matlagningsträffar och olika kulturarrangemang. 
Projektet kommer att samordnas från ”Slussen” (se ovan).  
 

-Språkinsatser för nyanlända 
Pajala kommun, Arbetsförmedlingen och Lärcentra i Pajala kommer tillsammans arbeta 
för att åstadkomma språkpraktik och språkstödjande insatser på ”Slussen” (se ovan).  
 

-Barnen utforskar regionen 
Syftet var att skapa aktiviteter i Korpilombolo och resor till andra platser i Norrbotten 
där de nyanlända barnen skulle få tillfälle att lära känna varandra och andra barn födda i 
Sverige. Projektet upplevde problem med att deltagandet från barn födda i Sverige var 
lågt men de nyanlända barnen i Korpilombolo fick trots det lära känna Norrbotten 
bättre. 
 
För mer information om Pajala kommuns olika integrationsprojekt kontakta Julia 
Torgils, Handläggare och projektsamordnare på Integration och arbetsmarknad, E-post: 
julia.torgils@pajala.se , Telefon: +46(0)72 506 84 68 . 
 

Piteå Kommun: 
-Ett Piteå för alla 
Ett brett mångfaldsprojekt med flera olika aktiviteter. Ett Piteå för alla har anordnat 
öppet möte med bland annat civilsamhället i Piteå kommun för att diskutera mångfald 
inklusive integration. Civilsamhället har bjudits in till att bidra till Piteå kommuns 
mångfalds- och integrationsarbete. I projektet deltog bland annat Norrbottens 
Idrottsförbund samt Sisu Idrottsutbildarna. Aktiviteter inom Ett Piteå för alla har varit 
till exempel kurser, studiecirklar, föreläsningar, workshops och diskussioner. Mer om 
Ett Piteå för alla via Piteå kommuns hemsida här: 
https://www.pitea.se/Invanare/Kommun-politik/Samhallsutveckling/Hallbar-
utveckling---Mangfald/Mangfaldsbloggen/Ett-Pitea-for-alla-med-okad-mangfald/ .  
 

-Projekt Antiryktes 
Syftet med projektet är att förebygga oönskad attitydutveckling och verka 
ryktespreventivt i samhället i stort. Strategin för att nå detta mål har varit genom 
enkätundersökningar som skickats till deltagare i en panel som kallas ”PiteåPanelen”. 
Ungdomar i Piteå har kompletterat enkätundersökningen genom något som kallas ”Unga 
Tycker” en upprepande enkätundersökning om ungas åsikter om kommunen och sina 
chanser att påverka. Även fokusgruppintervjuer har genomförts inom antiryktesarbetet. 
Resultatet av detta bidrar till en handlingsplan för hur rykten kan motverkas i 
kommunen.  
 
 

mailto:julia.torgils@pajala.se
https://www.pitea.se/Invanare/Kommun-politik/Samhallsutveckling/Hallbar-utveckling---Mangfald/Mangfaldsbloggen/Ett-Pitea-for-alla-med-okad-mangfald/
https://www.pitea.se/Invanare/Kommun-politik/Samhallsutveckling/Hallbar-utveckling---Mangfald/Mangfaldsbloggen/Ett-Pitea-for-alla-med-okad-mangfald/


 
 

14 
 

-Yrkesutbildning Integrationspedagog 
I Piteå kommun har en yrkesutbildning som integrationspedagog startat. Som 
integrationspedagog kan du jobba med flyktingar och immigranter som bidrar till 
integration i vid mening. Utbildningen är 1-årig och bygger på arbetslivets ökade behov 
av kunskap på integrationsområdet varpå den utformats i nära samverkan med privata 
och kommunala arbetsgivare i branschen. I ledningsgruppen sitter personer från Aleris i 
Boden, Älvsbyn kommun, Lapplands lärcentra i Jokkmokk, Haparanda kommun, 
Jokkmokks kommun, Kalix kommun, Piteå kommun, Arvidsjaurs kommun, Boromir i 
Älvsbyn, Umeå Universitet, Kiruna kommun och Luleå kommun. Läs mer om 
utbildningen via Piteå kommuns hemsida här: 
https://www.pitea.se/integrationspedagog . 
 

Robertsfors Kommun: 
-Sommarlovsaktiviteter 
Föreningar och organisationer i Robertsfors kommun fick möjligheten att söka 
projektmedel för att genomföra olika sommarlovsaktiviteter för unga, nyanlända och 
ensamkommande barn. Robertsfors kommun höll en nära dialog med 
ungdomsverksamheten i kommunen och såg att det skulle komma att behövas 
sommaraktiviteter. Flera olika aktörer i kommunen valde att ansöka varpå ett varierat 
utbud av gratis sommarlovsaktiviteter kom att erbjudas bland annat fisketurer inklusive 
fiskekunskap och information om allemansrätten, diskgolf och ridläger. I och med att 
aktiviteterna genomfördes i aktörernas egen regi har det gett avtryck i aktörernas 
fortsatta verksamhet. Genom att Robertsfors kommun lät föreningarna själva bestämma 
aktiviteter snarare än att kommunen kontrollerade upplägget stärktes både kontakterna 
mellan kommunen och föreningarna men även mellan föreningarna och nyanlända. De 
deltagande aktörerna har idag utvecklat strategier för att inkludera fler nyanlända vilket 
innebär förbättrad integration samt ökad levnadskraft för aktörerna. Detta arbete har 
lett till; att fler unga, nyanlända och ensamkommande ungdomar har engagerat sig i 
föreningsliv, att föreningslivet i kommunen har fått ny energi, en stärkt relation mellan 
kommunen och aktörer i det civila samhället samt inspiration för föreningslivet i 
framtiden. Vid liknande projekt vill Robertsfors kommun tipsa om följande; sätt tydliga 
riktlinjer och syften för hur projektmedlen får användas, ha krav på redovisning av 
verksamheten samt säkerställ att alla aktörer följer samtliga regler och riktlinjer som 
kommunen satt upp. För mer information om Robertsfors kommuns integrationsprojekt 
kontakta Clarence Coulton Andersson, Utredare på Utveckling och Information, E-post: 
clarence.coulton@robertsfors.org , Telefon: +46(0)70 270 36 75 . 
 

Sorsele Kommun: 
-Slussen - stöd till invandrarungdomar för integration och självständighet 
Verksamheten ”Slussen” i Sorsele kommun är främst för unga som bor själva, men även 
för dem som bor med sin familj. Det övergripande målet med Slussen är att öka 
integrationen i det svenska samhället och att främja ungdomarnas självständighet. 
Boendestödet via Slussen kan hjälpa till när ungdomarna har behov av att: kontakta 
myndigheter, tyda brev och blanketter, läxhjälp, stöd i boendet, hjälp inför körkort, 
någon att prata med, råd om var man ska vända sig i olika frågor m.m. Insatserna i 
Slussen utgår helt och hållet från ungdomarnas individuella behov. Innan ungdom skrivs 

https://www.pitea.se/integrationspedagog
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in i Slussen tas ett beslut av socialtjänst om vad stödet ska innehålla. Uppföljningar 
tillsammans med socialsekreterare och ungdom görs regelbundet för att säkra att 
ungdomen får det stöd som den behöver. För mer information om Sorsele kommuns 
verksamhet Slussen se här: 
http://www.sorsele.se/default.asp?pageid=60305&path=29335,41360,41370 . 
 

Storumans Kommun: 
-Projekt Jämställt och öppet samhälle 
Projektet ”Jämställt och öppet samhälle” arbetar för bättre integration och fler 
mötesplatser för alla Storumanbor. Hittills har 12 olika aktiviteter genomförts; 
föreläsning, temakväll med insamling, seniorträff, kulturcafé, matlagnings- och 
bakningskvällar, marknader och fadderträffar. Projektet har nått fler föreningar som vill 
samverka än vad man initialt trodde. Det planeras samarbeten med musik, idrotts- och 
teaterföreningar samt träffar med fokus på jämställdhet. Projektets styrgrupp kommer 
mötas regelbundet framöver och bjuder in folk med idéer, frågor och/eller förslag. Läs 
mer om projektet via Storumans hemsida här: 
https://www.storuman.se/Nyheter/projektet-jamstallt-och-oppet-samhalle/ . 
 

Umeå Kommun: 
-In i Umeå 
Ett integrationsprojekt som arbetat för att göra föreningslivet i Umeå mer öppet och 
tillgängligt för nyanlända invandrare. Föreningslivet kan göra mycket för 
integrationsprocessen i samhället. Projektet har format mötesplatser med fokus på 
aktiviteter som skapat glädje och delaktighet hos föreningsaktiva, nyanlända vuxna och 
ungdomar. Mötesplatserna är ett första steg för fortsatta möten. Projektet utvecklade ett 
antal arbetsmetoder som går att använda som stöd i arbetet. Mer information och 
dokumentation av projektet hittas via Umeå kommuns hemsida här: 
http://www.umea.se/umeakommun/kulturochfritid/foreningarforeningsliv/serviceoch
tipstillforeningar/integrationgenomforeningsliv.4.7e0bd80714caac19053672e.html . 
 

-Umegrationsforum – Umeås Integrationsforum 
Umegration är alla de aktiviteter och handlingar som Umeå gör för att nya umeåbor ska 
känna sig hemma i Umeå. Umegrationsforum är ett forum som ger stöd till föreningar 
som arbetar med integration. Genom att samla engagerade personer med kunskap och 
kompetens inom området vill vi stärka samverkan mellan offentligt och frivilligt 
engagemang. Umegrationsforum är alltså det forum där offentligt och frivilligt träffas 
och får lära sig mer om den senaste forskningen, lyckade insatser och varandras 
förutsättningar. Umegrationsforum anordnas två gånger per år och mellan träffarna är 
det upp till varje enskild aktör att samverka och genomföra operativ verksamhet på det 
sätt som de själva önskar. Läs mer om Umegration och Umegrationsforum via Umeå 
kommuns hemsida här: 
http://www.umea.se/umeakommun/kulturochfritid/foreningarforeningsliv/serviceoch
tipstillforeningar/umegrationumeasforumforintegration.4.7caabf5615275f18c501e379.
html . 
 

Umeåregionens flyktingsamordning – regionsamverkan i praktiken: 
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Umeåregionens/Umeå med kranskommuner flyktingsamordning mellan sju kommuner; 
Bjurholms kommun, Nordmaling kommun, Robertsfors kommun, Umeå kommun, 
Vindelns kommun, Vännäs kommun och Örnsköldsvik kommun. Samordnad 
flyktingmottagning mellan kommunerna och tillgång till sju kommuners arbets- och 
bostadsmarknad samt undervisning i SFI gör att målet att hitta den snabbaste vägen för 
den enskilde ökar. Den kommunala flyktingmottagningen i Umeåregionen har 
samverkat sedan år 2006. Detta inkluderar grundläggande arbete som 
samhällsorientering, integrationsprojekt och material. Umeåregionen har även delat ut 
integrationspris för att uppmärksamma integrationsarbete i regionen. 
Läs mer om Umeåregionens flyktingmottagning via deras hemsida här: 
http://flyktingmottagningen.se/ .  
 

Vilhelmina Kommun: 
-Projektet ”Idrott för alla” 
Integrationsprojektet ”Idrott för alla” grundades i att Vilhelmina kommun såg att 
nyanlända i mindre utsträckning deltar i föreningslivet än övriga samhällsmedborgare. 
Därav såg Vilhelmina kommun behovet av att skapa och synliggöra olika idrotts- och 
fritidsaktiviteter som bättre främjar integrationen, utökade sociala nätverk och en rikare 
fritid. Idrott för alla blev alltså ett integrationsprojekt mellan kommun och föreningsliv 
där man ville ta bort de hinder som kan föreligga mellan nyanlända och ett aktivt 
föreningsliv. De huvudsakliga hindren har identifierats som brist på kunskap om utbud, 
språk, information om var aktiviteterna äger rum, avsaknad av utrustning, 
medlemsavgifter samt osäkerheten som konsekvens av att inte känna någon som utövar 
aktiviteten. Projektet har arbetat med detta genom bland annat spridning av 
information om föreningar, tolkar har funnits till hands, deltagare har visats till lokaler, 
utrustning har lånats ut gratis. Ytterligare en del i projektet har handlat om 
jämställdhetsperspektiv där kvinnor i ett inledande skede haft ett större fokus då man 
sett att kvinnor i mindre utsträckning deltar i aktiviteter än män. Utvärderingarna av 
”Idrott för alla” visade sig vara nästintill uteslutande positiva. Över 100 olika deltagare 
har genom projektet deltagit i aktiviteter men också fått kunskap om föreningsliv, träffat 
och lärt känna andra aktiva i föreningarna samt fått en grundlig introduktion till den 
specifika aktiviteten och föreningen. Många ville fortsätta vara aktiva inom 
föreningslivet även efter projektets slut. Förhoppningen är även att dessa deltagare 
kommer ta detta med sig och sprida det vidare och på sikt utöka projektets räckvidd. 
Även föreningarna har genom projektet fått större insikt, kunskap och verktyg för att nå 
ut till nyanlända. En stabil styrgrupp med tät kontakt och gott samarbete har varit 
kärnan och den drivande motorn i projektet. Vilhelmina kommun har tagit detta som en 
möjlig och självklar aktivitet som ska implementeras i ordinarie verksamhet.  
Vill du veta mer om projektet ”Idrott för alla” kontakta Helena Steen, Verksamhetschef 
Immigration på Vilhelmina kommun, E-post: Helena.Steen@vilhelmina.se , Telefon: 
+46(0)940 144 06 eller +46(0)70 262 98 11 . 
 

Älvsbyn Kommun: 
-Framtid ihop – Samordning mellan nya och pågående projekt 
Redan idag görs många bra saker för nyanlända i Älvsbyn. Projektet ”Framtid ihop” ska 
samordna, skapa och utveckla pågående samt kommande aktiviteter i kommunen. 
Många projekt sker parallellt med varandra, Framtid ihop vill samordna aktiviteterna. 
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Genom att knyta ihop alla aktiviteter blir de starkare tillsammans. Syftet är inte att 
skapa ett nytt stort projekt utan snarare att hjälpa de små projekten. Det är Älvsby 
folkhögskola som är projektägare med Älvsbyns kommun, enheten för ensamkommande 
flyktingbarn, Sparbanken Nord (Framtidsbanken) och Älvsby församling som 
samarbetspartners. Det övergripande målet är att alla nyanlända snabbt blir en del av 
det svenska samhället men även att involvera lokalbefolkningen i integrationsarbetet. 
Läs mer om projektet här: http://www.alvsbynews.se/2016/08/framtid-ihop-nytt-
integrationsprojekt-i-alvsbyn/ . 
 

Tips på fortsatt läsning 
1. North Sweden European Office hemsida där man kan följa North Swedens arbete, 

läsa mer om sammanhållningspolitiken, samt hitta projektpartners. Tips är även 
att prenumerera på North Swedens nyhetsbrev: http://www.northsweden.eu/ .  

2. Interreg: Europeiskt territoriellt samarbete – Är EU:s program för territoriellt 
samarbete och utvecklar samarbete över gränserna inom 
sammanhållningspolitiken. Läs mer via deras hemsida: 
http://interreg.tillvaxtverket.se/2.1139e41f134c7946d848000330.html . 

3. CEMR och EPSU gemensamma riktlinjer ”Migration and strengthening anti-
discrimination in local and regional governments”: 
https://ec.europa.eu/migrant-integration/librarydoc/migration-and-
strengthening-anti-discrimination-in-local-and-regional-governments . 

4. Programmet ”Entreprenöriell kapacitetsuppbyggnad för unga invandrade 
personer”. Läs mer via North Swedens webbinlägg: 
http://www.northsweden.eu/graenssamarbete/nyheter/ny-utlysning-ska-
fraemja-entreprenoerskap-hos-unga-och-nya-invandrare.aspx . 

5. EU-kommissionen och prioriteringspunkten Migration: 
http://ec.europa.eu/priorities/migration_en . 

6. EFNS positionspapper om Migration: 
http://www.europaforum.nu/media/62133/position-om-migration.pdf . 

7. EU-kommissionens hemsida för integration av migranter med information, fakta 
om varje land, exempel på bra arbete inom EU, finansiering och fortsatt läsning. 
https://ec.europa.eu/migrant-integration/home  

8. Läs mer om hur offentlig förvaltning kan arbeta för ett engagerat civilsamhälle i 
integrationsarbetet med Piteå kommuns integrationsarbete från år 2015 som 
exempel: http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1027400/FULLTEXT02 . 

9. European Asylum Support Office (EASO) hemsida: https://www.easo.europa.eu/ 
. EASO har en viktig roll i utvecklingen av EU:s gemensamma asylsystem 
(Common European Asylum System – CEAS). Läs mer om CEAS här: 
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/asylum_en .  

10. Vill du delta i EU-projekt? Kolla in plattformen för EU-projekt här: 
http://www.up2europe.eu/ .  
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