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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. 

Stödjande för Laxå kommuns integrationsplan är Laxå 2020, Regional utvecklingsstrategi 

för Örebroregionen (RUS) och EU2020.  

 

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 

Enligt Statistiska centralbyrån så var 12,8% av Laxå kommuns befolkning utrikesfödda år 

2013 (avvaktar siffror för 2014), vilket var en ökning med ca 150 personer från 2011. 

Något som har fått dessa siffror att stadigt stiga är att Laxå kommun skrev avtal med 

Migrationsverket angående flyktingmottagning 2013. Detta innebär att under 2015 så 

kommer de första individerna i Laxå kommun gå ur Arbetsförmedlingens etablering, 

vilket innebär ca 40 personer. Antalet för 2016 ser ungefär likadant ut. Dessa individer 

ska då in på den ordinarie arbetsmarknaden eller i vuxenutbildningen.  

 

Laxå kommun har idag två boenden för ensamkommandeflyktingbarn med avtal på 34 

PUT- platser (permanent uppehållstillstånd) och 5 asylplatser; ett helt i kommunal regi, 

och ett på entreprenad. Dessutom finns det ett privat boende som tar emot ungdomar 

utöver Laxås avtal. Det finns även ett privat så kallat asylboende som Migrationsverket 

har upphandlat med uppemot 150 platser. Migrationsverket har 39 lägenheter i Laxå 

centralort och 3 i Hasselfors som hyrs av AB Laxåhem. Sedan tillkommer det ett antal 

lägenheter som hyrs av privata bostadsbolag. I januari var det strax över 400 personer som 

var inskrivna enligt Migrationsverket mottagningssystem.  

 

Detta innebär att det under första halvan av 2015 bor närmare 600 nyanlända flyktingar i 

Laxå kommun, och antalet förväntas inte minska under kommande år. Av dessa har i 
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dagsläget ca 40 PUT och flertalet förväntas få PUT (bl.a. på grund av läget i Syrien och 

Eritrea).  

Syfte 

Syfte med integrationsplanen är att uppnå det verksamhetsmål som finns för integration i 

Laxå kommun; att hälften av alla kommunplacerade flyktingar ska välja att bo kvar i Laxå 

efter att deras etableringsersättning upphör, samt ge individer förutsättningar för 

egenförsörjning och delaktighet i samhället.  

Integrationsplanen är ett levande dokument som kan komma att kontinuerligt anpassas 

utifrån de behov som uppstår i kommunen. 

Övergripande mål enligt Laxå kommuns verksamhetsplan för 2015-

2017 

Laxå kommun har som målsättning att hälften av alla kommunplacerade flyktingar väljer 

att bo kvar i Laxå minst ett år efter att deras etableringsersättning upphör under perioden 

2015-2018 

Delmål och aktiviteter för att uppnå verksamhetsmål  

Delmål 1  

 50 % av alla kommunplacerade flyktingar ska vara självförsörjande inom 2 år efter 

avslutad etablering år 2018 

1. Kvartalsvisa samtal med Sydnärkes utbildningsförbund angående SFI 

2. Genomföra informationsträffar om eget företagande och entreprenörskap 

tillsammans med exempelvis nyföretagarcentrum kontinuerligt 

3. Genomföra handledarutbildningar för alla enheter/bolag senast under 2016 

och upprätta rutiner för praktikmottagande på alla arbetsplatser efter 

genomgången handledarutbildning  

4. Upprätta (via e-learning eller traditionell face-to-face) obligatorisk 

interkulturell ledarskapsutbildning för alla chefer senast under 2016 

5. Genomföra minst en föreläsning/workshop/seminarie med temat Mångfald & 

Integration för Laxå kommuns anställda 2015. Detta kan exempelvis vara 

kompetenshöjande insatser inom förhållningssätt, attitydförändringar m.m. 

Delmål 2 
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 Laxå kommun arbetar aktivt till att öka delaktigheten i samhället för utrikesfödda  

1. Genomföra 2 aktiviteter årligen under perioden 2015-2017 för Laxås 

befolkning i samarbete med föreningsliv och frivillighetsorganisationer  

2. Skapa någon form av fadderverksamhet mellan majoritetsbefolkningen och 

våra nya Laxåbor 

 Tillsammans med Sydnärkes kommuner och folkhälsoteam ansöka 

om extern finansiering från Länsstyrelsen § 37a 

3. Utveckla en digital utbudskatalog/schema för föreningar och 

frivilligorganisationer i Laxå kommun under 2015 och kontinuerligt 

uppdatera denna 

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

föreningar som vill genomföra aktiviteter i integrationssyfte under 2015 

5. Laxå kommun ska utveckla informations – och kommunikationskanalerna så 

att de är tillgängliga för alla Laxåbor 

 Uppdatera Laxå kommuns hemsida år 2015 

 med information om integrationsarbetet (kontinuerligt) 

 anpassad information för målgruppen flyktingar (kontinuerligt) 

 Laxå lägger in information på www.informationsverige.se 

(Länsstyrelsen) 2015 

6. Laxå kommun ska erbjuda en gedigen samhällsorientering som bidrar till att 

ökad integrering och känsla av delaktighet för våra utrikesfödda invånare 

 Överenskommelse om samverkan kring tjänster för 

samhällsorienteringen för nyanlända invandrare i Örebro län (gäller 1 

augusti 2014 till 31 juli 2016) 

 Verka för att kommunala organisationen och privata näringslivet 

deltar aktivt i samhällsorienteringen  

7. Delta i näringslivets sammankomster minst en gång per halvår under 

perioden 2015-2018 med information kring ”vinna-vinnkonceptet” med 

mångfald och integration 

8. Genomföra Medborgarceremoni för nya svenska medborgare varje år i 

samband med nationaldagsfirandet den 6 juni  

Delmål 3 

 Laxå kommun ska motverka främlingsfientlighet, rasism och diskriminering genom 

att aktivt arbeta med det tiopunktsprogram mot rasism och diskriminering som 

European Coalition of Cities Against Racism (ECCAR) tagit fram 

1. Laxå kommun går år 2015 med i SKL:s nätverk mot rasism och 

diskriminering  

2. aktivt delta i SKL:s nätverk mot rasism och diskriminering. 
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3. årligen genomföra workshops på APT:er i kommunorganisationen där 

man  arbeta med det tiopunktsprogram mot rasism och diskriminering 

som European Coalition of Cities Against Racism (ECCAR) tagit fram 

4. årligen anordna en temadag inom området, ex. om rasism, 

främlingsfientlighet, diskriminering eller dylikt under 2015-2018 i 

grundskolan 

Uppföljning 

Uppföljning sker årligen och rapporteras till Kommunstyrelsen.  
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