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Bakgrund
Under 2017 så togs initiativ från flyktingmottagningen till att arbeta fram policy men
även riktlinjer för denna målgrupp.I arbetet har flyktingmottagningen genomfört detta
arbete i medborgardialoger, samt arbetsplatsträffar inom kommunens egen
verksamhet.
Arbetsgruppen, har bestått av flyktingsamordnare, ansvarig för ensamkommande
barn samt en person från näringslivet. Gruppen har säkerställt att åsikter från de som
berörs har tagits in. I policyn har vi även att förhålla oss till kommunfullmäktiges
vision och mål.

Syfte
Integrationspolicyn för Bjurholms kommun anger den politiska viljeinriktningen inom
integrationsområdet för alla som bor och verkar i Bjurholm. Policyn gäller i nämnder
och styrelse inom Bjurholms kommun.

Integrationspolicy
För att uppnå en fungerande integration så måste alla arbeta för allas vår rätt att
delta i samhället och få ta del av välfärdssamhällets utbud av stöd, utbildning, arbete
samt kultur och fritid. Det ska inte finnas några begränsningar– oavsett kön,
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.
I arbetet med integrationspolicyn ges samtliga anställda uppdraget att:
• värna om och utveckla demokratin
• bidra till ökad integration och allas lika värde
• bidra till ett tryggt samhälle som kännetecknas av jämlikhet, samförstånd och
respekt mellan människor med olika bakgrund
• medverka till ett inkluderande samhälle som stärker platsen Bjurholm genom ökad
folkmängd och tillgång på arbetskraft.

Målgrupp
Målgruppen är de individer som finns i Bjurholms kommun som har bosatt och
folkbokfört sig i Bjurholm, oavsett från vilken bakgrund de anlänt. Kommunen har
ansvar utifrån avtal och/eller lag
• för alla barns rätt till skolgång, oberoende av individen är asylsökande eller har
uppehållstillstånd
• ensamkommande barn – boende, god man, tand, hälso- och sjukvård
• Vuxna individer som har fått uppehållstillstånd – svenska för invandrare,
samhällsorientering på modersmålet, boende utifrån anvisade platser, stöttning under
de första åren i Bjurholms kommun.
Utöver det som kommunen har ansvar för utifrån avtal och/eller lag kan beslut tas
utifrån politisk viljeinriktning.
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Flyktingmottagningen
Verksamheten flyktingmottagning ligger under Tillväxt och utveckling, målen är
hämtade från kommunstyrelsen prioriterade mål 2016-2019 Dnr KS14-435 003
Prioriterat mål: Bjurholm ska vara en dynamisk och livskraftig kommun med god
tillväxt- och utveckling, där väl fungerande integration råder samt allas kompetens tas
till vara.
Målnedbrytning
skapa kommunala praktikplatser.
utveckling i en levande och dynamisk kommun.
medborgare ska kunna leva, bo och verka i hela kommunen, ska vara tydlig.
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