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Inledning 

Skaras integrationsstrategi 2017-2020 är framtagen för att tydliggöra kommunens 

mål i arbetet med integration samt att tydliggöra ansvar, organisation och uppdrag 

inom arbetet. Integrationsstrategin ska ligga till grund för verksamhetsplaneringen i 

alla kommunens förvaltningar och bolag, I flera av kommunens verksamheter finns 

lagstiftning och föreskrifter som styr verksamheten. Detta är en grund som ytterligare 

förstärks med de inriktningar som finns i Integrationsstrategin. 

 

De viktigaste byggstenarna för integration i Skara kommun är: 

- Att alla ske ges möjlighet till språkstöd, utbildning, egenförsörjning och bostad 

- Att det finns kontaktytor för invånare att mötas 

- Att det skapas strukturer som underlättar för delaktighet, jämställdhet, 

samverkan och dialog 

 

Som komplement till strategin är den här handlingsplanen framtagen. Den beskriver 

kommunledningens fokus och ansvar i genomförandets av strategin 2017.  

Organisation 

Alla förvaltningar och bolag ska arbeta enligt de inriktningar som anges i 

Integrationsstrategin. Varje enhet ansvarar för att verksamheten följer aktuell 

lagstiftning och riktlinjer. Det som gjorts inom Integrationsområdet under 2017 ska 

beskrivas i uppföljning och verksamhetsberättelser. 

 

Kommunledningskontoret tillsätter en tjänst som Integrationssamordnare från och 

med 30 januari 2017. Tjänsten är placerad på avdelningen för näringsliv och samhälle. 

Integrationssamordnaren ska fungera som stöd och processansvarig i genomförandet 

av Integrationsstrategin. Samordnaren har också ansvaret för att hålla kontakten med 

myndigheter och organisationer som arbetar med integrationen på olika plan. Det 

bör finnas stor flexibilitet i organisationen att anpassa verksamheten till nya 

situationer som kan uppstå. 

 

Inriktning på verksamheten 2017 

Samordning 

En ny tjänst som integrationssamordnare tillsätts på kommunledningskontoret i 

januari 2017. Integrationssamordnarens fokus kommer att inriktas på samordning av 

kommunens förvaltningar och bolag 2017. Syftet att alla förvaltningar och bolag ska 

vara delaktiga i Integrationsarbetet. 

 



Integrationssamordnaren ska också vara kommunens kontaktperson gentemot 

externa aktörer som rör förvaltningsövergripande uppgifter. Det kan vara i relation 

till: 

- Invånare och föreningar 

- Skaraborgs kommunalförbund 

- Migrationsverket 

- Länsstyrelsen 

- Västra Götalandsregionen 

 

I övrig ansvarar varje förvaltning/bolag för de kontakter som behövs för att kunna 

fullgöra sitt uppdrag. 

 

 
Åtgärd:  Samordna aktiviteter som ska ske i förvaltningar och bolag som leder till 

ökad integration 

Medverkande:  Relevant personal för förvaltningar och bolag 

Tidpunkt:   2017 

Ansvarig:   Integrationssamordnare 

 

 

Åtgärd:  Samordna kontakter och verksamheter där externa myndigheter, 

organisation och intressenter arbetar med området Integration. 
Medverkande:  Relevanta förvaltningar och bolag 

Tidpunkt:   2017 

Ansvarig:   Integrationssamordnare 

 

 

Utbildning och egenförsörjning 

Integrationsstrategin har inriktningen att människor i arbetsför ålder ska ges 

förutsättningar för egenförsörjning. Det kräver samarbeten mellan flera aktörer i och 

utanför kommunens organisation. Arbetet organiseras i kommunens 

arbetsmarknadsgrupp och sker med utgångspunkt i näringslivsstrategin. 

 

Kommunens som arbetsgivare, liksom kommunens privata arbetsgivare, har ett stort 

behov av att rekrytera personal. Behovet ökar ytterligare de närmaste åren med stora 

pensionsavgångar och brist på kompetens. Ett förberedande steg i att kunna 

rekrytera människor med olika erfarenheter och bakgrund, utöver relevant 

kompetens, är genom arbete med praktikplatser. 
 

 
Åtgärd:  Arbete inom arbetsmarknadsgruppen, fokus på spåret Integration 

Medverkande:  Barn – och utbildningsförvaltningen, Omsorgsförvaltningen, KLK, 

Arbetsförmedling, Försäkringskassa 

Tidpunkt:   rapport KS, feb och dec 

Ansvarig:  Utvecklingschef  



 

 

Åtgärd:  Förenkla processen för praktikplatser inom kommunens verksamheter 

och inom näringslivet utifrån kommunens näringslivsstrategi 

Medverkande:  Samtliga förvaltningar och bolag, personalavdelningen och näringslivet 

Tidpunkt:   2017 

Ansvarig:  Personalchef, näringslivschef 

 

 

Åtgärd:  Ta fram en modell för kompetensförsörjning utifrån kommunens 

näringslivsstrategi 

Medverkande:  Näringslivet 

Tidpunkt:   2017 

Ansvarig:  Näringslivschef  

 

 

Språkstöd, kontaktytor och mötesplatser 

Integrationsstrategin har inriktningen att det ska finnas kontaktytor som stödjer 

tolerans och acceptans i Skara. Människor ska också ges möjlighet till språkstöd. 

Platser där kommunens invånare kan mötas är viktiga för att få en bra integration. 

Möten kan ske i det offentliga rummet eller vid arrangerade tillfällen. Under 2017 ska 

kommunen eftersträva att möta invånare, föreningar och företag i olika dialogmöten. 

Arbetet med att gestalta jämställda, tillgängliga och trygga miljöer i staden fortsätter 

också. 

 
 

 
Åtgärd:  Arbete i projektet Språkvän 

Medverkande:  Kultur och fritid, föreningar 

Tidpunkt:   2017 

Ansvarig:   Förvaltningschef Kultur och fritid, Projektledare Språkvän 

 

 

Åtgärd:  Gestaltning av järnvägstorget 

Medverkande:  Service och teknik 

Tidpunkt:   2017 

Ansvarig:   Plan och byggchef/ stadsarkitekt 

 

 

Bostäder 

Integrationsstrategin har inriktningen att det ska finnas bostäder för alla och att det ska finnas 
människor med olika bakgrunder i kommunens bostadsområden. Arbetet sker med 
utgångspunkt i bostadsförsörjningsprogrammet. Under 2017 kommer en 



samhällsbyggnadsgrupp starta för att samordna kommunens strategiska arbete kring 
bostadsförsörjning, verksamhetsbehov och lokaler, samt exploatering. 
  

 
Åtgärd:  Utreda behovet av en bostadskö inom det kommunala bostadsbolaget 

Medverkande:   

Tidpunkt:   2017 

Ansvarig:   Centrumbostäder i Skara AB 

 

 
Åtgärd:  Se över möjligheterna att omvandla befintliga lokaler till bostäder 

Medverkande:  Centrumbostäder i Skara AB, Omsorgsförvaltningen, Privata 

fastighetsägare 

Tidpunkt:   2017 

Ansvarig:   Plan och byggchef/stadsarkitekt 

 

 
Åtgärd:  Framtagande av planprogram och detaljplaner enligt 

bostadsförsörjningsprogrammet 

Medverkande:   

Tidpunkt:   2017 

Ansvarig:   Plan och byggchef/stadsarkitekt 

 

 

 

Information och kommunikation 

Integrationsstrategin har inriktningen att Skara ska vara en välkomnande plats, och 

kommunen ska informera om demokratiska rättigheter och skyldigheter. Det finns 

också ett ökat informationsbehov till alla kommunens invånare för att undvika rykten 

och desinformation kring integrationsfrågorna.  
  

 
Åtgärd:  Samordna extern och intern information om integration 
Medverkande:  Relevanta förvaltningar och bolag, kommunikationsavdelningen 

Tidpunkt:   2017 

Ansvarig:   Integrationssamordnare 

 

 
Åtgärd:  Utarbeta ett välkomstpaket som vänder sig till att nya invånare i 

Skara kommun 
Medverkande:  Kommunikationsavdelningen 

Tidpunkt:   2017 

Ansvarig:   Integrationssamordnare 

 

 
Åtgärd:  Utreda möjligheterna till ett kontaktcenter i kommunen dit nya 

kommuninvånare kan vända sig 



Medverkande:  Inom ramen för verksamhetsutredningen av ett gemensamt stadshus 

Tidpunkt:   februari 2017 

Ansvarig:  Processledare verksamhetsutredning gemensamt stadshus, 

kommunikationschef 

 

 

Uppföljning och utvärdering 

 

 

Åtgärd:  Utvärdering av 2017 års integrations arbete 

Medverkande:  Rapportering till KS 

Tidpunkt:   december 2017 

Ansvarig:  Integrationssamordnare  

 

 
Åtgärd:  Revidering och komplettering av handlingsplan genomförande 

Integrationsstrategi 

Medverkande:  Beslut i KS 

Tidpunkt:   januari 2018 

Ansvarig:  Integrationssamordnare  

 

 

 

 

 

 

 

 


