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§ 356
Antagande av reviderade riktlinjer för integration
Dnr KS/2017:752, KS/2019:669
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen antar riktlinje för integration, daterad 2019-11-05.
Riktlinjer för integration, antagna av kommunstyrelsen 2018-02-20, § 43 upphör
därmed att gälla.
Sammanfattning av ärendet
I samband med det kraftigt ökade flyktingmottagande 2015 antog
kommunfullmäktige 8 december 2015 inriktningsmål för integration i
Kungsbacka.
För att vidare styra arbetet i riktning mot kommunfullmäktiges mål och för att få
tydlighet och tempo i processen antog kommunstyrelsen 20 februari 2018,
riktlinjer för integration.
Under 2019 har förutsättningarna för mottagande och integration av nyanlända i
Kungsbacka förändrats i flera avseenden. Dels beror detta på flera års
mottagande av ett förhållandevis stort antal nyanlända, dels på den allmänna
bostadssituationen i kommunen. Även sammansättningen av målgruppen har
förändrats, från en stor andel ensamstående män och ensamkommande barn till
övervägande familjer, varav många med kvotstatus.
För att organisationens arbete ska kunna hantera de förändrade förutsättningarna
och även i fortsättningen leda mot kommunfullmäktiges mål behöver riktlinjerna
revideras.
På kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 8 oktober 2019,
återremitterades ärendet till kommunledningskontoret i syfte att språket i
dokumentet skulle ses över och att det skulle kunna klargöras i beslutsunderlaget
huruvida ett uteblivet deltagande i samhälls- och språkundervisning påverkar det
ekonomiska stöd som de nyanlända får.
Språket i riktlinjer för integration har setts över och ett antal mindre justeringar
har gjorts.
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Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-10-23
Riktlinjer för integration, 2019-10-23
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2019-10-08, § 320
Kommunstyrelsen 2018-02-20, § 43
Riktlinje för integration, 2018-02-20
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Hans Forsberg (M) yrkar:
a. Att tabellen med tillhörande hänvisning till de av kommunfullmäktige
antagna inriktningsmålen för integration och etableringsprocessen stryks.
b. Stycke 3 under rubriken 1.1 Boendelösningar för nyanlända ändras så att den
lyder:
I första hand ska Tempohus erbjuda de nyanlända genomgångsboende i
bostäder, som ägs av eller hyrs in av Tempohus.
Ulrika Landergren (L) yrkar att:
a. Stycket under rubriken 1.1 Boendelösningar för nyanlända ändras så att det
lyder:
Boendelösningar ordnas för nyanlända genom Eksta eller andra privata
fastighetsaktörer. Kommunen kan lämna hyresgaranti efter särskild prövning.
Kommunen garanterar endast ett genomgångsboende under etableringsfasen.
Dessa genomgångsboenden kan vara av olika typer beroende på tillgång och
antalet kommunplacerade vid varje givet tillfälle. Nyanlända kan därför
behöva byta bostad under etableringsfasen.
Genom bildandet av tempohus som är ett dotterbolag till Eksta. Hyr Eksta i
första hand ut sina temporära bostäder med korttidskontrakt.
I andra hand erbjuds nyanlända genomgångboende i kommunens egna lokaler
som förvaltas av Service Fastigheter.
I tredje hand ska nyanlända erbjudas genomgångboende i form av tillfälligt
inrättade sovsalar.
Utgångspunkten är att nyanlända som är i etableringsprocessen och som har
varit bosatta i kommunens en tid har företräde till alternativ ett och två
framför de anvisade som just anlänt till kommunen. Undantag får endast
göras om det föreligger särskilda skäl.
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Nyanlända ska aktivt söka egen bostad med kontrakt från det kommit till
kommunen. De ska då få tillgodoräkna sig den tid de har bott i Ekstas eller
kommens lokaler.
När kommunen planerar för nya bostadsområden skall man åstadkomma en
god integration.
b. Punkt fyra under rubriken 1.2 Boendelösningar för ensamkommande, som
börjar med vid placering bör… stryks.
c. Det läggs mellan rubrik 4 och 5 till ett nytt avsnitt om kommunikation som
hämtas från de gamla riktlinjerna för integration och lyder:
Kommunikation
Kommunikation med invånare och andra intressenter ska vara öppen, skapa
delaktighet och dialog samt bygga på ett respektfullt bemötande. Invånarna
ska ha god tillgänglighet till dialog för att kunna få svar på frågor.
Målen med kommunikationen är att öka kunskapen om kommunens
mottagande och arbete med integration samt att bygga förtroende, både bland
invånare och bland medarbetare i kommunen.
Vi agerar proaktivt i vår interna och externa kommunikation för att kunna
föra en trovärdig dialog och minska risken för spridning av rykten eller
felaktig information.
d. Det under rubrik 6 Förväntningar på den nyanlände, efter meningen om att
söka bostad, läggs till en mening som lyder:
Kommunen ska ge information om hur man söker eller kan köpa en bostad.
Eva Borg (S) yrkar bifall till samtliga Ulrika Landergrens (L) yrkanden.
Eva Borg (S) yrkar att första meningen under rubrik 5 Normer och värderingar
stryks.
Ordförande (M) yrkar bifall till Ulrika Landergrens (L) yrkande c, b och d.
Beslutsgång
Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner följande beslutsgång:
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Ordförandens ändringsyrkande b. rörande texten under rubrik 1.1
Boendelösningar för nyanlända ställs mot Ulrika Landergrens (L) yrkande a. om
ett nytt förslag till text under rubrik 1.1 Boendelösningar för nyanlända.
Ordförandens yrkande a., Ulrika Landergrens (L) yrkande b till d samt Eva Borgs
(S) ändringsyrkande prövas var för sig.
Ordförande (M) prövar sitt eget yrkande b. mot Ulrika Landergrens yrkande a.
och finner att arbetsutskottet beslutar enligt ordförandens yrkande.
Ordförande (M) prövar sitt yrkande a. om att tabellen med tillhörande hänvisning
till kommunfullmäktiges inriktningsmål på första sidan i dokumentet, stryks och
finner att arbetsutskottet beslutar att styrka tabellen med tillhörande hänvisning.
Ordförande (M) prövar Ulrika Landergrens yrkanden b till d och finner att
arbetsutskottet beslutar att bifalla Ulrika Landergrens ändringsyrkanden b till d.
Ordförande (M) prövar Eva Borgs (S) ändringsyrkande och finner att
arbetsutskottet beslutar att avslå Eva Borgs yrkande.
Reservation
Eva Borg (S) och Ulrika Landergren (L) reserverar sig mot beslutet i de delar de
har lagt egna yrkanden.
Beslutet skickas till
Nämnden för Gymnasium & arbetsmarknad
Nämnden för Förskola & Grundskola
Nämnden för Service
Nämnden för Kultur & Fritid
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Antagande av reviderade riktlinjer för integration
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen antar riktlinje för integration, daterad 2019-10-23.
Riktlinjer för integration, antagna av kommunstyrelsen 2018-02-20, § 43 upphör därmed att gälla.
Sammanfattning av ärendet
I samband med det kraftigt ökade flyktingmottagande 2015 antog kommunfullmäktige 8 december
2015 inriktningsmål för integration i Kungsbacka.
För att vidare styra arbetet i riktning mot kommunfullmäktiges mål och för att få tydlighet och tempo i
processen antog kommunstyrelsen 20 februari 2018, riktlinjer för integration.
Under 2019 har förutsättningarna för mottagande och integration av nyanlända i Kungsbacka
förändrats i flera avseenden. Dels beror detta på flera års mottagande av ett förhållandevis stort antal
nyanlända, dels på den allmänna bostadssituationen i kommunen. Även sammansättningen av
målgruppen har förändrats, från en stor andel ensamstående män och ensamkommande barn till
övervägande familjer, varav många med kvotstatus.
För att organisationens arbete ska kunna hantera de förändrade förutsättningarna och även i
fortsättningen leda mot kommunfullmäktiges mål behöver riktlinjerna revideras.
På kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 8 oktober 2019 beslutade utskottet att
återremittera ärendet till kommunledningskontoret i syfte att språket i dokumentet skulle ses över och
att det skulle kunna klargöras i beslutsunderlaget huruvida ett uteblivet deltagande i samhälls- och
språkundervisning påverkar det ekonomiska stöd som de nyanlända får.
Språket i riktlinjer för integration har setts över och ett antal mindre justeringar har gjorts.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-10-23
Riktlinjer för integration, 2019-10-23
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2019-10-08, § 320
Kommunstyrelsen 2018-02-20, § 43
Riktlinje för integration, 2018-02-20
Kommunledningskontoret
Patrick Migas
patrick.migas@kungsbacka.se
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Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se

KUNGSBACKA KOMMUN

2 (2)

Beslutet skickas till
Nämnden för Gymnasium & arbetsmarknad
Nämnden för Förskola & Grundskola
Nämnden för Service
Nämnden för Kultur & Fritid
Beskrivning av ärendet
Revideringarna i riktlinjerna bygger på förändrade förutsättningar, omvärldsanalys samt på att
Kungsbackas arbetssätt har utvecklats sedan de ursprungliga riktlinjerna beslutades.
Revideringarna gäller i huvudsak boende, fritid och kommunikation.
Gällande boende för nyanlända garanterar kommunen numera enbart genomgångsboenden under
etableringsfasen. Revideringen utgår från detta och styr hur kommunen ska jobba med olika former av
boendelösningar.
Gällande fritid har avsnittet förenklats med fokus på att nyanlända ska ha likvärdiga möjligheter som
övriga kommuninvånare. Det pekas även på vikten av att ta tillvara på civilsamhällets engagemang och
resurser.
Avsnittet gällande kommunikation har tagits bort med hänvisning till att samma principer gäller som i
kommunens övergripande förhållningssätt och policy för kommunikation.
På kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 8 oktober 2019 beslutade utskottet att
återremittera ärendet till kommunledningskontoret i syfte att språket i dokumentet skulle ses över och
att det skulle kunna klargöras i beslutsunderlaget huruvida ett uteblivet deltagande i samhälls- och
språkundervisning påverkar det ekonomiska stöd som de nyanlända får.
Språket i riktlinjer för integration har setts över och ett antal mindre justeringar har gjorts.
Samhällsorientering ingår som en aktivitet i etableringsprogrammet och deltagande i, och rapportering
av samhällsorientering är en förutsättning för att få full etableringsersättning.
Eftersom det är arbetsförmedlingen och inte kommunen som tar beslut kring etableringsprogram och
etableringsersättning kan kommunen inte diktera villkoren för dessa insatser. Däremot ska
etableringsprogrammet utformas tillsammans med kommunen och kommen kan därför påverka
innehåll i och utformning av insatserna.
Patrick Migas
Tillförordnad Integrationschef

Riktlinjer för integration
Det övergripande nationella målet för integrationspolitiken är Lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter
för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund. Kungsbacka kommun ska arbeta för ett inkluderande
förhållningssätt där individens resurser tillvaratas och bidrar till individens och kommunens utveckling. Vi
ska ställa krav och möjliggöra att människor tar sitt ansvar och försörja sig själv och vi ska särskilt underlätta
för nyanlända flickor, pojkar och kvinnor att göra självständiga val.
Kommunfullmäktige tog 2015-12-08, § 186, beslut om inriktningsmål för integration i Kungsbacka:

1
2
3
4
5
6
7

Inriktningsmål för etableringsprocessen
Flyktingmottagandet ska främja snabb integration.
De statliga ersättningarna ska täcka kostnaderna för
flyktingmottagandet.
Nyanlända invandrare ska snabbt komma in på arbetsmarknaden.
Ensamkommande barn ska så snabbt som möjligt få plats i en
boendeform som är anpassad till deras behov.
Utredningar för ensamkommande barn ska vara anpassade efter varje
barns behov, liksom skola och fritidsaktiviteter.
Flexibla lösningar ska eftersträvas och förenkling ska ske där det går.
Bostadsproduktionen behöver öka.

För att styra arbetet i riktning mot kommunfullmäktiges mål och för att få tydlighet och tempo i processen
har riktlinjer för integration tagits fram.
Revideringar utifrån förändrade förutsättningar har skett och sker vid behov.

Kungsbacka kommun • 0300-83 40 00 • info@kungsbacka.se • kungsbacka.se

1 Boende
Kommunen ansvarar för att ta emot nyanlända för bosättning enligt bosättningslagen och för att anvisade
ensamkommande barn får placering i lämpligt boende.
Mottagande av nyanlända och ensamkommande barn finns med i kommunens ordinarie långsiktiga
bostadsplanering och kommunen strävar efter att inte ha särlösningar för dessa målgrupper. Kommunen
strävar också efter att mottagandet ska fördelas jämnt över kommunen.
De nyanlända som ordnar bosättning på egen hand och personer som kommer som anhöriga till någon som
redan bor i kommunen ansvarar själva för sitt boende.

1.1 Boendelösningar för nyanlända
Kommunen garanterar endast genomgångsboende under etableringsfasen. Dessa genomgångsboenden kan
vara av olika typer beroende på tillgång och antal kommunplacerade vid varje givet tillfälle. Nyanlända kan
därför behöva byta bostad under etableringsfasen.
I första hand ska nyanlända erbjudas genomgångsboende i bostäder som förvaltas och/eller hyrs ut av
Tempohus.
I andra hand ska nyanlända erbjudas genomgångsboende i kommunens egna lokaler som förvaltas av Service
Fastigheter.
I tredje hand ska nyanlända erbjudas genomgångsboende i form av tillfälligt inrättade sovsalar i kommunens
lokaler som förvaltas av Service Fastigheter.
Utgångspunkten är att nyanlända som är i etableringsprocessen och som har varit bosatta i kommunen en tid
har företräde till alternativ ett och två framför de anvisade som just anlänt till kommunen. Undantag får
endast göras om det föreligger särskilda skäl. Undantag får endast beslutas av integrationschefen.

1.2 Boendelösningar för ensamkommande
Ensamkommande barn ska så snabbt som möjligt få plats i en boendeform som är anpassad till barnets
behov.
•
•
•
•

Barnen ska, i möjligaste mån, placeras i boenden inom kommunen.
Så många barn som möjligt ska placeras i familjehem.
Barn som har förutsättningar att bo i stödboende ska placeras i ett sådant boende.
Vid placering bör hänsyn tas till ledig kapacitet i skolorna.

Riktlinjer för integration
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2 Ekonomistyrning
Kommunen har rätt till ersättning från staten för vissa av kostnaderna för asylsökande och nyanlända. En del
av de statliga ersättningarna betalas ut utan särskild ansökan och en del behöver aktivt sökas. Målet är att de
statliga ersättningarna på lång sikt ska täcka kostnaderna för flyktingmottagandet. Kommunallagens begrepp
god ekonomisk hushållning ska vara vägledande i allt arbete med integrationsåtgärder.
Ombyggnad av kommunala lokaler ska ske enligt god ekonomisk hushållning.
•
•
•
•

Kontinuerlig uppföljning av kostnader för flyktingmottagande ska göras.
Alla kostnader där ersättning kan erhållas från staten ska sökas.
Total kostnad för HVB och andra boendeformer för ensamkommande barn ska vara lägre än det
statliga bidraget.
Återrapportering av använda medel sker till kommunstyrelsen vid delårs- och helårsrapportering.

3 Utbildning och arbete
3.1 Skola & förskola
Nyanlända och ensamkommande barn ska omgående erbjudas plats i förskola och skola och de ska erbjudas
en god utbildning i trygg miljö, som stimulerar till utveckling och lärande. Samtliga förskolor/skolor i
kommunen ska vid behov ta emot nyanlända och ensamkommande barn.
Kommunen ska ha ett särskilt fokus på nyanlända barn och ungdomars villkor och förutsättningar att
tillgodogöra sig utbildning och att kunna göra fria val. Ett av syftena är att upptäcka barn och ungdomar som
lever i hedersrelaterade strukturer samt stödja dem.
Skolor och förskolor ska ha samma förväntningar, och ställa samma krav på nyanlända och ensamkommande
barn avseende deltagande i verksamheten som de har på övriga barn och ungdomar.

3.2 Etablering på arbetsmarknaden
Arbetsförmedlingen har det samordnande ansvaret för etablering av nyanlända. Kommunen ska erbjuda
insatser i samverkan med Arbetsförmedlingen för att nyanlända ska komma ut i arbete innan det tvååriga
etableringsprogrammet avslutas. Viktiga områden för kommunen att fokusera på är språkinlärning,
samhällsorientering, arbetsförberedande insatser och en utökad samverkan med näringslivet.
Kommunen ska underlätta arbetsmarknadsetablering genom att erbjuda yrkesförberedande
utbildning/fortbildning i samverkan med Arbetsförmedlingen, kommunerna i Göteborgsregionens
kommunalförbund och övriga kommuner i Halland. Detta kan bland annat ske genom att skapa gemensamma
snabbspår till arbetsmarknaden, uppmuntra entreprenörskap samt öka möjligheterna till validering av
nyanländas kompetens. Det ska vara ett särskilt fokus på insatser för att få fler kvinnor att etableras på
arbetsmarknaden.

Riktlinjer för integration
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4 Fritid
För att uppnå en social inkludering ska den kommunala verksamheten vara tillgänglig för ensamkommande
barn och nyanlända på samma villkor som för övriga kommuninvånare.
För att nå framgång med den sociala inkluderingen ska Kungsbacka kommun ta tillvara och utveckla
samverkan med civilsamhället.

5 Normer och värderingar
För att fullt ut kunna ta en aktiv del i samhället förväntas de nyanlända acceptera de lagar, regler, normer och
värderingar som finns i samhället.
Nyanlända i Kungsbacka ska delta i fördjupad samhällsorientering för att få mer information om, samt ha
dialog kring värderingsfrågor.
Den fördjupade samhällsorienteringen ska bland annat omfatta information om mänskliga rättigheter,
jämställdhet, demokratifrågor, hedersrelaterat våld och förtryck, barns rättigheter samt andra rättigheter och
skyldigheter i Sverige. Detta arbete bör ske i samverkan med Arbetsförmedlingen inom ramen för
etableringen.

6 Förväntningar på den nyanlände
Kungsbacka kommun har samma förväntningar på ensamkommande barn, nyanlända barn och nyanlända
vuxna som finns på övriga kommuninvånare. Alla kommuninvånare har likvärdiga rättigheter och
skyldigheter.
Nyanlända ska aktivt delta i utbildningsinsatser, såsom Svenska för invandrare, samhällsorientering och
arbetsförberedande åtgärder för att så fort som möjligt komma ut i egenförsörjning. Detta gäller i lika hög
utsträckning kvinnor som män.
Nyanlända ska vara aktiva i att söka eget boende, samt ta ansvar för att ordna boende för eventuella anhöriga
som kommer senare. Detta gäller även ensamkommande ungdomar som har fått uppehållstillstånd och som
har blivit myndiga.
De nyanlända ska kunna klara sin egen hyra, den ska inte subventioneras.

Riktlinjer för integration
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Beslutad av: [Klicka och skriv beslutsinstans, datum och paragraf]
Gäller från: [Klicka och skriv datum: DD månad ÅÅÅÅ]
Ansvarig förvaltning: Kommunstyrelsens förvaltning
Kontakt: Kungsbacka direkt 0300-83 40 00, info@kungsbacka.se
Kungsbacka kommun, 434 81 Kungsbacka
kungsbacka.se
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§ 320
Antagande av reviderade riktlinjer för integration
Dnr KS/2017:752, KS/2019:669
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterar Riktlinjer för integration, daterad
2019-09-17 till kommunledningskontoret så att språket i dokumentet kan ses
över och att det kan klargöras i beslutsunderlaget huruvida ett uteblivet
deltagande i samhälls- och språkundervisning påverkar det ekonomiska stöd som
de nyanlända får.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ärendet ska beredas så att
kommunstyrelsens arbetsutskott senast kan bereda ärendet på sitt sammanträde
den 5 november 2019.
Sammanfattning av ärendet
I samband med det kraftigt ökade flyktingmottagande 2015 tog
kommunfullmäktige 8 december 2015, beslut om inriktningsmål för integration i
Kungsbacka.
För att vidare styra arbetet i riktning mot kommunfullmäktiges mål och för att få
tydlighet och tempo i processen antog kommunstyrelsen den 2 februari 2018,
Riktlinjer för integration.
Under 2019 har förutsättningarna för mottagande och integration av nyanlända i
Kungsbacka förändrats i flera avseenden. Dels beror detta på flera års
mottagande av ett förhållandevis stort antal nyanlända, dels på den allmänna
bostadssituationen i kommunen. Även sammansättningen av målgruppen har
förändrats, från en stor andel ensamstående män och ensamkommande barn till
övervägande familjer, varav många med kvotstatus.
För att organisationens arbete ska kunna hantera de förändrade förutsättningarna
och även i fortsättningen leda mot kommunfullmäktiges mål har riktlinjerna
behövt revideras.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-09-17
Reviderade riktlinjer för integration, 2019-09-17
Kommunstyrelsen 2018-02-20, § 43
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Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Hans Forsberg (M) yrkar på att ärendet återremitteras till
kommunledningskontoret i syfte att språket i dokumentet ses över samt att
ärendet ska beredas så att kommunstyrelsens arbetsutskott senast kan bereda
ärendet på sitt sammanträde den 5 november.
Lisa Andersson (M) yrkar på kommunledningskontoret även får i uppdrag att
tydliggöra huruvida ett uteblivet deltagande i samhälls- och språkundervisning
påverkar det ekonomiska stöd som de nyanlända får.

Beslutsgång
Ordföranden (M) konstaterar att det finns två förslag till beslut.
Ordförande (M) prövar först sitt eget återremissyrkande och finner att
arbetsutskottet beslutar att återremittera ärendet.
Ordförande (M) prövar Lisa Anderssons yrkande och finner att arbetsutskottet
beslutar enligt Lisa Anderssons (M) yrkande.
Beslutet skickas till
Kommunledningskontoret
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1.2.1

Beslut
Kommunstyrelsen antar Riktlinjer för integration, med följande ändringar:
 Första meningen under rubriken ”Normer och värderingar” ändras till
följande: ” För att fullt ut kunna ta en aktiv del i samhället förväntas de
nyanlända följa lagen och acceptera de regler, normer och värderingar
som finns i samhället.”
Vägledande principer integration, antagen av kommunstyrelsen 2017-02-21 § 39,
upphör därmed samtidigt att gälla.
Sammanfattning av ärendet
För att styra arbetet i riktning mot kommunfullmäktiges inriktningsmål för
integration och att få tydlighet och tempo i processen har riktlinjer för integration
tagits fram inom följande områden: boendeanskaffning, ekonomistyrning,
utbildning och arbete, fritid, kommunikation, värderingar samt förväntningar på
den nyanlände. Riktlinjerna ersätter Vägledande principer integration,
KS/2016:567.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-01-30, § 57, Förslag: Kommunstyrelsen
antar Riktlinjer för integration, med följande ändringar: Första meningen under
rubriken ”Normer och värderingar” ändras till följande: ”För att fullt ut kunna
ta en aktiv del i samhället förväntas de nyanlända acceptera de lagar, regler,
normer och värderingar som finns i samhället”. Vägledande principer
integration, antagen av kommunstyrelsen 2017-02-21 § 39, upphör därmed
samtidigt att gälla.
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2018-01-17
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Riktlinjer för integration
Förslag till beslut på sammanträdet
Emma Vildstrand (MP) yrkar avslag till arbetsutskottets förslag till beslut.
Eva Borg (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut med den
ändringen att första meningen under rubriken ”Normer och värderingar” tas bort:
”För att fullt ut kunna ta en aktiv del i samhället förväntas de nyanlända
acceptera de lagar, regler, normer och värderingar som finns i samhället”.
Johan Tolinsson (S) yrkar bifall till Eva Borgs (S) yrkande.
Ajournering
Kommunstyrelsen ajournerar sig mellan klockan 14.30 – 14.45 för inläsning av
ärendet.
Förslag till beslut på sammanträdet (efter ajournering)
Hans Forsberg (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut med den
ändringen att första meningen under rubriken ”Normer och värderingar” ändras
till följande: ”För att fullt ut kunna ta en aktiv del i samhället förväntas de
nyanlända följa lagen och acceptera de regler, normer och värderingar som finns
i samhället”.
Ulrika Landergren (L), Peter Söderberg (M), Lisa Andersson (M), Fredrik
Hansson (C), Kristina Karlsson (C) och Kalle Sundvall (M) yrkar bifall till Hans
Forsbergs (M) yrkande.
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns tre förslag till beslut, det vill
säga Emma Vildstrands (MP) yrkande, Eva Borgs (S) m.fl. yrkande och eget
m.fl. yrkande.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra, ett i taget, och finner att
kommunstyrelsen bifaller eget yrkande.
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Riktlinjer för integration
Det övergripande nationella målet för integrationspolitiken är Lika
rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell
bakgrund. Kungsbacka kommun ska arbeta för ett inkluderande
förhållningssätt där individens resurser tillvaratas och ger en mångfald som
bidrar till individens och kommunens utveckling. Vi ska ställa krav och
möjliggöra att människor kan ta sitt ansvar och försörja sig själv och vi ska
särskilt underlätta för nyanlända flickor, pojkar och kvinnor att göra
självständiga val.
Kommunfullmäktige tog 2015-12-08, § 186, beslut om inriktningsmål för
integration i Kungsbacka:
Inriktningsmål för etableringsprocessen
1 Flyktingmottagandet ska främja snabb integration.
2 De statliga ersättningarna ska täcka kostnaderna för
flyktingmottagandet.
3 Nyanlända invandrare ska snabbt komma in på arbetsmarknaden.
4 Ensamkommande barn ska så snabbt som möjligt få plats i en
boendeform som är anpassad till deras behov.
5 Utredningar för ensamkommande barn ska vara anpassade efter varje
barns behov, liksom skola och fritidsaktiviteter.
6 Flexibla lösningar ska eftersträvas och förenkling ska ske där det går.
7 Bostadsproduktionen behöver öka.
För att styra arbetet i riktning mot kommunfullmäktiges mål och för att få
tydlighet och tempo i processen har riktlinjer för integration tagits fram
inom följande områden: boendeanskaffning, ekonomistyrning, utbildning
och arbete, fritid, kommunikation, värderingar samt förväntningar på den
nyanlände.
Dessa riktlinjer ersätter tidigare dokument Vägledande principer
integration, KS/2016:567.
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1 Boende
Mottagande av nyanlända finns med i kommunens ordinarie långsiktiga
bostadsplanering och kommunen strävar efter att inte har särlösningar för
de nyanlända. På grund av bostadsbristen och för att kommunen ska
kunna fullgöra sin skyldighet enligt lag har kommunen dock en
överenskommelse med det kommunala bostadsbolaget Eksta att en viss
andel lediga hyreslägenheter ska undantas den kommunala bostadskön
och lämnas till nyanlända.
Kommunen ansvarar för att ta emot nyanlända för bosättning efter
anvisning utifrån sitt kommuntal och för att ensamkommande barn får
placering i lämpligt boende. De nyanlända som ordnar bosättning på egen
hand och personer som kommer som anhöriga till en person som redan
bor i kommunen ansvarar själva för sitt boende.
1.1 Boendelösningar för nyanlända

Långsiktiga boendelösningar ordnas genom Eksta, privata bostadsbolag
och genom privatpersoner som hyr ut lägenheter, villor, stugor och rum.
Kommunen kan lämna hyresgaranti efter särskild prövning.
Tillfälliga boenden skapas i första hand genom kommunägda lokaler,
som anpassas till självhushåll. Campingstugor och andra enklare
boendeformer kan användas och vid behov ordnar kommunen även
tillfälligt boende i form av sovsal.
Uppförande av bostäder med tillfälligt bygglov kan ske efter avstämning
med Kommunstyrelsens arbetsutskott. Om bebyggelsen är av större
omfattning krävs beslut i Kommunstyrelsen.
Akuta fall ska hanteras utifrån hur socialtjänsten hanterar personer med
särskilda behov.
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1.2 Boendelösningar för ensamkommande

Ensamkommande barn ska så snabbt som möjligt få plats i en
boendeform som är anpassad till barnets behov.
• Barnen ska, i möjligaste mån, placeras i boenden inom
kommunen.
• Fler barn ska placeras i familjehem.
• Barn som har förutsättningar att bo i stödboende ska placeras i ett
sådant boende.
• Kvalitet och ekonomi ska vara avgörande vid driftsform av
boende.
• Storlek på boende fastställs inför anskaffning. Avgörande är
kvalitet och ekonomi.
1.2.1

•
•
•

Lokalisering av HVB/stödboende

Placering av boenden ska ske i alla kommundelar för att få en
jämn fördelning inom kommunen.
Lokalisering inom tätortsområden är att föredra för att ge bättre
förutsättningar för integration.
Lokalisering bör ta hänsyn till ledig kapacitet i skolorna.

2 Ekonomistyrning
Kommunen har rätt till ersättning från staten för vissa av kostnaderna för
asylsökande och nyanlända. En del av de statliga ersättningarna betalas ut
utan särskild ansökan och en del behöver aktivt återsökas. Målet är att de
statliga ersättningarna på lång sikt ska täcka kostnaderna för
flyktingmottagandet. Kommunallagens begrepp god ekonomisk
hushållning ska vara vägledande i allt arbete med integrationsåtgärder.
Ombyggnad av kommunala lokaler ska ske enligt god ekonomisk
hushållning.
•
•

Kontinuerlig uppföljning av kostnader för flyktingmottagande ska
göras.
Alla kostnader där ersättning kan erhållas från staten ska
återsökas.
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•
•

Total kostnad för HVB och andra boendeformer för
ensamkommande barn ska vara lägre än det statliga bidraget.
Återrapportering av använda medel sker till kommunstyrelsen vid
delårs- och helårsrapport.

3 Utbildning och arbete
Nyanlända och ensamkommande barn ska omgående erbjudas plats i
förskola och skola och de ska erbjudas en god utbildning i trygg miljö,
som stimulerar till utveckling och lärande. De nyanlända eleverna ska
placeras på samtliga förskolor/skolor i kommunen.
Kommunen ska ha ett särskilt fokus på nyanlända barns och ungdomars
villkor och förutsättningar att tillgodogöra sig utbildning och att kunna
göra fria val. Det innebär bland annat ett fokus på att upptäcka barn och
ungdomar som lever i hedersrelaterade strukturer för att kunna stödja
dem och att ha samma förväntningar och ställa samma krav på nyanlända
barns och ungdomars deltagande i skolundervisning som kommunen har
på övriga barn och ungdomar.
Arbetsförmedlingen har det samordnande ansvaret för etablering av
nyanlända. Kommunen ska erbjuda insatser i samverkan med
Arbetsförmedlingen för att nyanlända ska komma ut i arbete innan det
tvååriga etableringsprogrammet avslutas. Viktiga områden för
kommunen att fokusera på är språkinlärning, samhällsorientering,
arbetsförberedande insatser och en utökad samverkan med näringslivet.
Kommunen ska underlätta arbetsmarknadsetablering genom att erbjuda
yrkesförberedande utbildning/fortbildning i samverkan med
Arbetsförmedlingen, kommunerna i Göteborgsregionens
kommunalförbund och övriga kommuner i Halland. Detta kan bland
annat ske genom att skapa gemensamma snabbspår till arbetsmarknaden,
uppmuntra entreprenörskap samt öka möjligheterna till validering av
nyanländas kompetens. Det ska vara ett särskilt fokus på insatser för att
få fler kvinnor att etableras på arbetsmarknaden.
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4 Fritid
För att uppnå en social inkludering ska ensamkommande barn och
nyanlända ha tillgång till kommunal verksamhet och service på samma
villkor som övriga kommuninvånare. Tillgänglighet förutsätter stöd och
information på modersmålet.
För att nå framgång med den sociala inkluderingen ska Kungsbacka
kommun ta tillvara och utveckla samverkan med civilsamhället.
5 Kommunikation
Kommunikation med invånare och andra intressenter ska vara öppen,
skapa delaktighet och dialog samt bygga på ett respektfullt bemötande.
Invånarna ska ha god tillgänglighet till dialog för att kunna få svar på
frågor.
Målen med kommunikationen är att öka kunskapen om kommunens
mottagande och arbete med integration samt att bygga förtroende, både
bland invånare och bland medarbetare i kommunen.
Vi agerar proaktivt i vår interna och externa kommunikation för att kunna
föra en trovärdig dialog och minska risken för spridning av rykten eller
felaktig information.
6 Normer och värderingar
För att fullt ut kunna ta en aktiv del i samhället förväntas de nyanlända
följa lagen och acceptera de regler, normer och värderingar som finns i
samhället.
Nyanlända i Kungsbacka ska erbjudas fördjupad samhällsorientering för
att få mer information om samt ha dialog kring värderingsfrågor.
Den fördjupade samhällsorienteringen ska omfatta information om
mänskliga rättigheter, jämställdhet, barns rättigheter, demokratifrågor,
hedersrelaterat våld och förtryck samt andra rättigheter och skyldigheter i
Sverige. Detta arbete bör ske i samverkan med Arbetsförmedlingen inom
ramen för etableringen.
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7 Förväntningar på den nyanlände
Kungsbacka kommun har samma förväntningar på ensamkommande
barn, nyanlända barn och nyanlända vuxna som finns på övriga
kommuninvånare. Alla kommuninvånare har likvärdiga rättigheter och
skyldigheter.
Nyanlända förväntas aktivt delta i utbildningsinsatser, såsom Svenska för
invandrare och Samhällsorientering samt arbetsförberedande åtgärder för
att så fort som möjligt komma ut i egenförsörjning. Detta gäller i lika hög
utsträckning kvinnor som män.
Nyanlända som bor i tillfälliga boenden ska vara aktiva i att söka eget
boende samt ta ansvar för att ordna boende för eventuella anhöriga som
kommer senare. Detta gäller även ensamkommande ungdomar som har
fått uppehållstillstånd och som har blivit myndiga.
De nyanlända ska kunna klara sin egen hyra, den ska inte subventioneras.

Beslutad av: Kommunstyrelsen 2018-02-20 § 43, KS/2017:752
Ansvarig förvaltning: Kommunledningskontoret
Kontakt: Kungsbacka direkt 0300-83 40 00, info@kungsbacka.se
Kungsbacka kommun, 434 81 Kungsbacka
www.kungsbacka.se

