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Inledning
Kommunstyrelsen gav 2016-04-25 utskottet för Arbete och integration i uppdrag att se över
dokumentet ”Program för flyktingmottagning och mottagande av ensamkommande barn och
ungdomar”. Förslaget är att dokumentet ”Handling för integration” ersätter ”Program för
flyktingmottagning och mottagande av ensamkommande barn och ungdomar”.
Regeringens mål för integrationspolitiken är lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för
alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund.1 Svedala kommun ska förverkliga det nationella
målet på lokal nivå. Svedala kommun, politiker och tjänstemän ska förstå värdet av
integration, där samtliga är delaktiga i arbetet, tillsammans. Integration är en ömsesidig
angelägenhet.
Som kommun har vi ett speciellt ansvar för mottagandet av ensamkommande barn och
mottagandet av nyanlända. För att motverka segregation behövs en effektiv etablering i
samhället och fler vägar till arbete. Arbete och utbildning är den främsta nyckeln till integration
och etablering i samhället vilket utvecklar språket, ger kunskap om det svenska samhället och
ett utökat nätverk. Bosättningen i en kommun är ett viktigt första led i processen för etablering
på arbetsmarknaden.2
Handling för integration ska vara lösningsorienterad och präglas av att varje nytillkommen
kommuninvånare betraktas och bemöts som en tillgång, precis som alla kommuninvånare.
Utrikes födda människor utgör inte en homogen grupp. Det gemensamma för utrikes födda är
just att de har sitt ursprung i andra länder än Sverige och behöver därför lägga livspusslet på
nytt. De behöver hitta bostad och arbete, komma in på rätt utbildning, ta del av kultur- och
fritidslivet samt ta hand om sin hälsa och få samhällsinformation för att kunna göra viktiga val i
sin nya kontext. Fokus ligger på etablering och integration i samhället snarare än vård och
omsorg utifrån ett socialt perspektiv. Därför ska kommunen, i samverkan med andra
myndigheter, bidra med verktyg så att individen kan bygga upp en ny tillvaro.
Den framtagna handlingen bygger på regeringens nationella mål och utgångspunkterna i
utvecklingsplattformen Partnerskap Skånes arbete för ett inkluderat mottagande3. Arbetet med
handlingen har skett i samverkan med kommunens verksamheter inom respektive
ansvarsområde.
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http://www.regeringen.se/regeringens-politik/nyanlandas-etablering/mal-for-nyanlandas-etablering/, 2016-10-07
http://www.regeringen.se/regeringens-politik/nyanlandas-etablering/mal-for-nyanlandas-etablering/, 2016-10-07
3
Partnerskap Skåne är en regional utvecklingsplattform för metodutveckling inom RÖK (regionala överenskommelsen) för
ett inkluderat mottagande av asylsökande och nyanlända flyktingar i Skåne,
http://www.lansstyrelsen.se/skane/Sv/manniska-och-samhalle/integration/partnerskap-skane/Pages/partnerskapskane.aspx, 2016-10-06
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Syfte
Syftet med handling för integration är att ge riktning åt ett kommunövergripande arbete för
integration och etablering av nyanlända.
Målgruppen som berörs av handling för integration är








Ensamkommande barn utan legal vårdnadshavare
Kommunplacerade familjer med barn
Kommunplacerade vuxna
Asylsökande barn i familj
Anhöriginvandring
Arbetskraftsinvandring
Kärleksinvandring

Handling för integration är ett levande dokument och ska kontinuerligt anpassas utifrån de
behov som uppstår i kommunen och omvärlden.
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Svedala kommuns värdeord – riktning för handling
Under 2013 tog Svedala kommun ett politiskt beslut om gemensamma värdeord som ska
utgöra grunden för kommunens arbete. Värdeorden beskriver vad Svedala kommun står för
och är vägledande när verksamheten styrs. Svedala kommuns riktning för arbetet med
integration och etablering av nyanlända bygger på kommunens värdeord.

Hållbart: Svedala kommun arbetar för ett hållbart samhälle där insatserna för nyanlända ska
ge långsiktiga resultat. Nyanlända ska komma i arbete, bli självförsörjande och ha samma
möjlighet att delta i samhället som andra kommuninvånare.

Öppenhet: Svedala kommun står för öppenhet och mångfald ses som en självklarhet i
befolkningssammansättningen. Ett tydligt politiskt ledarskap och tjänstemän som står upp för
allas lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett etnisk eller kulturell bakgrund.
Kommunens attitydarbete ska ses som en förebild för övriga samhället. Rasism och
diskriminering ska förebyggas och allas lika värde ska vara ledord.

Engagemang: Svedala kommun kännetecknas av starkt engagemang vad gäller invandring
och integration. Engagemanget genomsyrar kommunens samtliga verksamheter. Att vilja
mycket och satsa hela vägen är det engagemang som ser möjligheterna med mottagandet av
nyanlända.

Mod: För att möta nya utmaningar i samband med mottagande av nyanlända ska Svedala
kommuns politiker och tjänstemän vara modiga och våga tänka nytt. Nya vägar och idéer
bidrar till framgång. Därför är politiker och tjänstemän lyhörda för nytänkande initiativ som
leder Svedala kommun framåt.
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Prioriterade områden för integration och etablering i
Svedala kommun
”Alla människor behöver ungefär samma saker. Men vi behöver olika mycket vid
skilda tidpunkter i livet”
- MILSA stödplattform för migration och hälsa

Handling för integration bygger på sju prioriterade områden
1. Bosättning och bostad
2. Arbete och självförsörjning
3. Utbildning
4. Kultur och fritid
5. Hälsa- och samhällsorientering
6. Information och kommunikation
7. Samverkan
De prioriterade områdena samlar de delar som behövs när nyanlända kommuninvånare
lägger sitt livspussel på nytt. Genom de prioriterade områdena, som utgår från
utvecklingsplattformen Partnerskap Skåne4, kan kommunen arbeta långsiktigt och
systematiskt.

Samverkan
Internt
Externt

Hälsa- och
samhällsorientering

Kunskap
Rätt instans
Samtal med andra
i liknande situation

Bosättning och
bostad
Första steget till
integration och
etablering i
samhället

Integration
och
etablering
utifrån
individens
behov

Information och
kommunikation
Till nyanlända
och allmänheten

4

Arbete och
självförsörjning
Nyckel för
integration
Inkomst och
levnadsvillkor
Entreprenörskap
och företagande

Utbildning
Förskola och
skola
Gymnasie- och
vuxenutbildning

Kultur och fritid
Nätverk
Föreningar
Sociala
sammanhang
Mötesplatser

http://www.lansstyrelsen.se/skane/Sv/manniska-och-samhalle/integration/partnerskap-skane/Pages/partnerskapskane.aspx, 2016-10-06
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1. Bosättning och bostad
”För dem som beviljats uppehållstillstånd är bosättning i en kommun
ett viktigt första led i processen för etablering på arbetsmarknaden.”
- Regeringens mål för nyanländas etablering

Ett boende är en grundläggande trygghet för återhämtning och social samvaror. Det är också
det första steget till etableringen i samhället. Genom bosättningen har individen rätt till en
etableringsplan på Arbetsförmedlingen.
Svedala kommun tar emot information från berörd myndighet när en individ blir anvisad till
kommunen. Bostaden som erbjuds är skriven på Svedala kommun och individen uppmanas
direkt att aktivt söka efter eget boende. Egen bostad med en långvarig boendelösning främjar
integrationen i samhället.
Kommunstyrelsen har beslutat att Svedalahem ska ha huvudansvaret för att inom sin
verksamhet ombesörja bostäder till nyanlända. Kommunens arbetsgrupper ska samverka med
Svedalahem i uppdraget genom att ge kontinuerlig information om behov av boenden, vilken
typ av boende som avses, på vilka platser behovet av boende finns och på vilka tomter
Svedalahem kan uppföra nya bostadshus.
Kommunstyrelsen delegera till kommunstyrelsens utskott för arbete och integration att fatta
eventuella behövliga beslut om boende för nyanlända.

Vad innebär bosättningslagen?
Den 1 mars 2016 trädde Bosättningslagen ikraft (2016:38). Lagen innebär att en kommun är
skyldig att efter anvisning ta emot nyanlända som har beviljats uppehållstillstånd.
Syftet med lagen är att nyanlända snabbare ska tas emot för bosättning i en kommun, och
därmed kunna påbörja etableringen i samhällslivet och på arbetsmarknaden.
Bosättningslagen omfattar nyanlända som har beviljats uppehållstillstånd som flyktingar eller
annan skyddsbehövande enligt vissa bestämmelser i utlänningslagen och deras anhöriga.
Anvisningar till kommunerna omfattar nyanlända som är registrerade och vistas vid
Migrationsverkets anläggningsboenden samt kvotflyktingar.
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1. Arbete och självförsörjning
”Vägen till egen försörjning måste göras så kort som möjligt. Att så snabbt
som möjligt erhålla ett eget arbete påskyndar integrationen i samhället.
Nyanlända skall bli väl mottagna, få en god introduktion till det svenska
samhället och stöd att snabbt komma ut i självförsörjning.”
- Verksamhetsmål för utskottet Arbete och integration

Svedala kommun ska arbeta proaktivt och underlätta för kvinnor och män att komma in på
arbetsmarknaden. Att så snabbt som möjligt erhålla ett eget arbete och försörjning påskyndar
integrationen i samhället. En tydlig samverkan mellan Svedala kommun, Arbetsförmedlingen
och det lokala näringslivet är viktigt för att matcha arbetssökandes kompetenser mot det lokala
rekryteringsbehovet.
Enheten Arbete och integration ska upprätta en individuell kommunal handlingsplan vid
mottagandet av nyanlända. Den kommunala handlingsplanen ska bidra till tidig integration i
lokalsamhället och etablering på arbetsmarknaden. Underlaget delges Arbetsförmedlingen
inför upprättandet av etableringsplanen.
Arbetsförmedlingen ansvarar för upprättandet av en individuell etableringsplan med
arbetsmarkandsinsatser som underlättar och påskyndar den nyanländes etableringen. Arbetet
med etableringsplanen ska ske tillsammas med den nyanlände och i samverkan med
kommunen. Svedala kommuns målsättning är att kvinnor och män ska gå vidare till arbete
eller studier inom två år.
Nyanlända kan behöva kontaktvägar till arbetsgivare och företag och Arbetsförmedlingen ska
matcha den arbetssökande mot den ort och arbetsgivare där kompetensen efterfrågas.
Svedala kommun har ett starkt näringsliv som kan agera mentorer och värdföretag till
arbetssökande samt erbjuda praktikplatser och anställa. Nyanlända som tidigare har varit
entreprenörer, eller önskar bli det, ska få kunskap i entreprenörskap och företagande.
Som arbetsgivare har Svedala kommun ansvar att erbjuda praktikplatser och att anställa.
Praktikplats är en ingång till arbetsmarknaden och kommunen kan bidra till att öka chansen att
kombinera praktik och svenskastudier. Verksamheternas möjlighet att ta emot praktikanter styr
matchningen med individens kompetens och behov. Kommunledningsgruppen ska
gemensamt arbeta med frågan.
Ett nära samarbete mellan kommun, näringsliv och föreningsliv ger en snabbare väg till
etablering av nyanlända. En övergripande strategisk arbetsgrupp med kompetens inom
arbetsmarknad, näringsliv, föreningsliv och utbildning ska fokusera på nyanlända och
kopplingen till den lokala arbetsmarknaden. Arbetsgruppens övergripande arbete bör vara att
skapa mötesplatser för näringsliv, utbildningsanordnare och nyanlända.
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Vad innebär lagen om etableringsinsatser?
Sedan 1 december 2010 finns det en lag som ska påskynda nyanlända etablering i arbetsoch samhällslivet. Lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare
vänder sig till vuxna nyanlända i åldrarna 20-64 år som fått uppehållstillstånd som flyktingar,
av flyktingliknande skäl, som kvotflyktingar eller som anhöriga till dessa personer. Även
ensamkommande barn 18-19 år omfattas av lagen.
Arbetsförmedlingen har det samordnande ansvaret för etableringen av nyanlända som har fått
uppehållstillstånd. När en person fått uppehållstillstånd har hen ett etableringssamtal med en
arbetsförmedlare. Etableringssamtalen ska leda fram till ett beslut om etableringsplan.
Kommunen har ansvar för mottagande, bostadsförsörjning, undervisning i svenska (SFI),
samhällsorientering och annan vuxenutbildning, skola, barnomsorg och insatser inom det
sociala området.
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3. Utbildning
”Nyanlända elever ska inkluderas tidigt i ordinarie verksamhet.
Genom likabehandlingsplanen, som är ett levande dokument och
återspeglar verkligheten, får alla elever utbildning i bland annat
mångfald, värdegrund och diskriminering.”
- Svedala kommun

Mottagandet av barn och ungdomar
Nyanlända har samma rättigheter till utbildning som andra elever, och följer ordinarie
undervisning med anpassningar efter behov, såsom studiehandledning och svenska som
andraspråk. Alla förskolor och skolor har ansvar att ta emot barn inom sitt
upptagningsområde.
Asylsökande och papperslösa barn har samma rättigheter till utbildning men har ingen
skolplikt. Asylsökande har även rätt till gymnasieutbildning om eleven har påbörjat
utbildningen innan 18 års ålder.
Förskolans och skolans ledning ska utifrån lagstiftning och forskning ha ett gemensamt
synsätt kring nyanlända elever. Mottagningsarbetet i skolan utgår ifrån Svedala kommuns
Välkomstplan för nyanlända. Barn och ungdomar hänvisas till Välkomsten som är den första
kontakten med förskola och skola. Här får eleven information om hur förskolan och skolan
fungerar i Sverige.
Välkomstens inledande kartläggning genomförs så att rektorn kan fatta beslut om placering av
en nyanländ elev i årskurs och undervisningsgrupp inom två månader. Välkomsten ansvarar
också för ett första hälsosamtal. Välkomsten - en väg in i förskola och skola – är en del av
Resursenheten inom Utbildning.
Skolverkets kartläggningsmaterial för bedömning av nyanlända elevers kunskaper steg 1 och
2 är från den 15 april 2016 obligatoriskt att använda i grundskolan. Om en skola väljer att
organisera en förberedelseklass ska detta ske så nära annan undervisning som möjligt, i syfte
att skapa en tidig integration. En nyanländ elev ska alltid tillhöra en ordinarie klass och kan
inte gå i förberedelseklass på heltid. Eleven har samma rätt till stöd som andra elever och ska
bland annat erbjudas studiehandledning på sitt modersmål.

Vad säger skollagen om nyanlända elever?
Med nyanländ elev avses den som har varit bosatt utomlands och som numera är bosatt här i
landet eller ska anses bosatt här och som har påbörjat sin utbildning här efter höstterminens
start det karlenderår då hen fyller sju år. En elev ska inte längre anses vara nyanländ efter fyra
års skolgång här i landet. Enligt lag ska en förskoleplats erbjudas inom 4 månader från det att
ansökan kommer in.
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Gymnasium och vuxenutbildning
”Eleven ska få den kunskap som behövs för att kunna göra aktiva val
som leder fram till arbete eller fortsatta studier.”
- Svedala kommun

Nils Fredriksson Utbildning (NFU) bedriver gymnasial utbildning och vuxenutbildning med
anknytning till arbetslivet och förberedelser för studier på högskola. För att kunna göra aktiva
val inför studie- och arbetslivet ges alla studerande möjlighet till studie- och yrkesvägledning
med kartläggning och en individuell studieplan.
Gymnasium
Gymnasiestudier ska ge breda möjligheter inför arbetslivet och högre studier för alla elever
som väljer att studera i Svedala kommun. Skolan erbjuder studier inom
introduktionsprogrammen (IM) och inom fyra nationella program.
Inom introduktionsprogrammet erbjuder Svedala kommun språkintro till ungdomar som nyligen
har anlänt till Sverige. Utbildningen har tyngdpunkt på det svenska språket för att eleven ska
kunna gå vidare till annat program i gymnasieskolan eller till annan utbildning.
Komvux
NFU erbjuder utbildning för vuxna genom kommunal vuxenutbildning där eleven kan läsa SFI,
grundläggande vuxenutbildning och gymnasial vuxenutbildning. Eleven kan läsa in
behörighetsgivande kurser och komplettera sina studier samt slutföra examen.
Utbildning i svenska för invandrare (SFI) ska ge vuxna med annat modersmål än svenska
grundläggande kunskaper i svenska språket. Utbildningen ska också ge grundläggande
färdigheter i att läsa och skriva till den som saknar sådana. SFI ska finnas tillgängligt så snart
som möjligt efter att rätten till utbildning i svenska för invandrare har inträtt. För övriga
invandrare som vill studera SFI sker intagningen fyra gånger per år. Studerande på SFI ges
möjlighet att kombinera sina studier med kurser på grundläggande- och gymnasienivå samt
med praktik.
Svedala kommun ska samverka och arbeta proaktivt med nyanländas utbildning redan vid
ankomsten. Samverkan sker mellan SFI, studie- och yrkesvägledare, Arbetsförmedlingen,
kommunens näringsliv och kommunens enhet för Arbete och integration för att skapa koppling
mellan studier och arbetsmarknad. Genom samverkan med andra kommuner i Skåne erbjuder
Svedala kommun yrkesinriktad SFI.

Vad säger skollagen om utbildning i svenska för invandrare?
Rätten att delta i Svenska för invandrare, SFI, har den som saknar grundläggande kunskaper i
svenska språket som utbildningen syftar till att ge. Rättigheten gäller för den som är bosatt i
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landet och från och med andra kalenderåret det år hen fyller 16 år. Ingen övre åldersgräns
gäller. SFI ska ingå i kommunal vuxenutbildning. Huvudmannen för kommunal vuxenutbildning
i svenska för invandrare ska verka för att undervisningen erbjuds på tider som är anpassade
efter elevens behov. Hemkommunen är skyldig att se till att den som avser att påbörja SFI
erbjuds studie- och yrkesvägledning. Hemkommunen ansvarar för att det upprättas en
individuell studieplan för varje elev. Planen ska innehålla uppgifter om den enskildes
utbildningsmål och planerad omfattning av studier.
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4. Kultur och fritid
”Det civila samhället har en nyckelroll i etableringsprocessen för
nyanlända och i den ömsesidiga integrationen i samhället i stort.”
- Länsstyrelsen regionala uppföljning 2015

För att må bra behöver vi ha goda relationer till människor i vår närhet och något meningsfullt
att göra. Svedala kommun ska verka för att underlätta mötet mellan människor, där förståelse
och kunskap om varandras kulturer kan utvecklas. Nyanlända ska få kunskap om vilket utbud
av föreningar och mötesplatser som finns i Svedala kommun. Utifrån intresse kan föreningsoch kulturlivet skapa sociala och professionella nätverk.
Svedala kommuns kultur- och fritidsverksamhet har ett inkluderande förhållningsätt genom att
stödja medborgarens aktiviteter och ge förutsättning för en rik, bred och bildande fritid. Alla
verksamheter ska aktivt motverka diskriminering av individer och grupper. Aktiviteter finns för
alla åldrar och för olika grupper, vilket gör att en stor del av medborgarna kan inkluderas i
samhällslivet. Personalen är utbildad vad gäller värderingsfrågor och diskriminering för att
kunna välkomna mångfald och olikheter.
Nyanlända barn och ungdomar får initialt information av Välkomsten om Svedala kommuns
kultur- och fritidsliv. Därefter har skolan och Ungas Fritid en given roll att informera om kulturoch fritidslivet. Genom dialog med kommunens boende för ensamkommande barn och skola
ger Ungas Fritid löpande information och inspirerar till aktiv fritid för ungdomar mellan 13-18
år. I Ungas Fritids integrationsprojekt Unga möter unga, som skapar arenor för möten och
umgänge mellan nyanlända och etablerade ungdomar, kan ungdomar mellan 13-18 år träffas
för gemensamma aktiviteter.
Biblioteken i Svedala kommun har ett viktigt uppdrag som en naturlig mötesplats för alla
kommuninvånare. Öppenhet och dialog, där Svedalas invånare bjuds in att vara medskapare
av verksamheten, är ledorden. Folkbiblioteken i Svedala har ett särskilt ansvar för
tillgänglighet och ett inkluderande förhållningssätt gentemot individer med annat modersmål
än svenska och nationella minoriteter. Folkbiblioteken i Svedala ska verka för det
demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri
åsiktsbildning.
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5. Hälsa- och samhällsorientering
”Individen kan själv göra aktiva och hälsosamma val och behöver
kunskap om samhället för att kunna göra det”
- Svedala kommun

Hälsan har en avgörande betydelse för en god integration och integration har en avgörande
betydelse för hälsan. Migrationsverket ska förmedla tydlig information om nyanländas hälsa i
samband med anvisningen. Enheten Arbete och integration hänvisar nyanlända till rätt instans
utifrån individens hälsobehov vid mottagningen i kommunen. Vid mottagandet av kvotflyktingar
bokas skyndsamt hälsokontroll in på vårdcentralen.
Välkomsten genomför hälsosamtal med alla grundskole- och gymnasieelever. Hälsokontroll
för förskolebarn bokas av Välkomsten och ska genomföras av barnhälsovården på
vårdcentralen.
Människor behöver också kunskap för att kunna göra aktiva och hälsosamma val i livet och
delta i samhället. Det är kommunens ansvar att erbjuda nyanlända samhällsorientering på
modersmålet vilket är en obligatorisk del i etableringsplanen för nyanlända mellan 18 till 64 år.
Deltagarna i samhällsorienteringen tar också del av hälsokommunikationen.
Svedala kommun samarbetar med Knutpunkten i Lund där nyanlända deltar i samhälls-och
hälsokommunikation på 80 timmar. Samhällsorienteringen innehåller 8 moduler:









Att komma till Sverige
Att bo i Sverige
Att försörja sig och utvecklas i Sverige
Individens rättigheter och skyldigheter
Att bilda familj och leva med barn i Sverige
Att påverka i Sverige
Att vårda sin hälsa i Sverige
Att åldras i Sverige

Målet med samhälls- och hälsokommunikation ska vara att deltagarna utvecklar kunskap
inom:




De mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna
Den enskildes rättigheter och skyldigheter i övrigt
Hur samhället är organiserat

Svedala kommun ska ge föräldrar kunskap om norm- och värdesystem som finns i Sverige
och i skolans sfär.
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Vad innebär lagen om samhällorientering?
Lag (2013:156) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare återfinns
bestämmelser om kommunens ansvar att erbjuda samhällsorientering. Lagen gäller för alla
nyanlända invandrare som har fyllt 18 år men inte 65 år, är folkbokförda i en kommun och som
omfattas av denna lag. Samhällsorientering ska påbörjas så snart som möjligt efter det att den
nyanlända har folkbokförts i kommunen. Kommunens skyldighet att erbjuda
samhällsorientering upphör tre år efter det att den nyanlände första gången folkbokfördes i en
kommun.
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6. Information och kommunikation
”Kommunens information ska vara lättillgänglig och informativ på
platser där kommuninvånarna befinner sig.”
- Svedala kommun

Svedala kommun ska underlätta för människor att mötas och skapa sociala relationer.
Information som riktar sig till nyanlända ska finnas där nyanlända befinner sig, exempelvis på
anslagstavlor vid SFI utbildningen, biblioteken och på Arbete och integration. Information kring
deltagandet i föreningslivet eller matchning av språkvänner ger förutsättningar för en lyckad
integration och en god hälsa.
Svedala kommuns kommunikationspolicy utgör en gemensam plattform för kommunens
kommunikation.
Nyanlända ska hitta information på Svedala kommuns externa webbplats som är bra att ta del
av för den som är ny i samhället. Texterna på kommunens externa webbplats ska till största
delen vara på lättläst svenska. På webbplatsen finns Svedala Nytt, kommunens egen
nyhetstidning, med texter som är utformade på ett lättillgängligt sätt.
Välkomstbrev till nya kommuninvånare ska utvecklas på flera språk och Arbete och
integrations välkomstmaterial ska vara på svenska och delges på individens modersmål.
Information till allmänheten om kommunens integrationsarbete och mottagande av nyanlända
ska tydligt framgå på Svedala kommuns externa kommunikationskanaler.
Den externa kommunikationen ska sprida kunskap om och väcka intresse för Svedala och hur
kommuninvånare kan mötas. Den externa kommunikationen ska öppna upp för dialog med
medborgare, näringsliv, föreningar, myndigheter, besökare, media och övriga intressenter.
Den externa kommunikationen ska även marknadsföra kommunen gentemot nya och framtida
kommuninvånare, näringsidkare och nya medarbetare. En viktig kanal för extern
kommunikation är kommunens medarbetare, som representanter för verksamheten.
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7. Samverkan
”Systemet måste utgå från människors behov och människors
möjligheter.”
- Partnerskap Skåne

För att möjliggöra en snabbare integration av nyanlända i samhället kan vi behöva göra och
tänka annorlunda med de samhällsystem vi har. Flera olika aktörer behöver samverka. Den
interna samverkan utgår ifrån handlingens sju prioriterade områden. Kommunens enheter
samarbetar internt i frågor som rör nyanlända barn och vuxna samt asylsökande barn.
Under etableringstiden arbetar Svedala kommun proaktivt och nytänkande för att nyanlända
ska integreras i samhället och på arbetsmarknaden. I samverkar med externa aktörer arbetar
Svedala kommun för att nyanlända inte ska hamna mellan stolarna i de olika systemen.
Interna samverkansparter
Externa samverkansparter

