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1. Inledning från projektledningen 

Med konferensen den 25 november ville Integration Halland erbjuda en mötesplats för olika 

organisationer i Halland, och vi hoppas att dagen ledde till nya kontakter och nya idéer. Använd gärna 

listan med kontaktuppgifter för fortsatt samverkan! 

Konferensens deltagare arbetar i kommunala förvaltningar, på myndigheter, på företag, studieförbund 

eller i ideella föreningar med målgruppen nyanlända. Under konferensen diskuterades vilka faktorer 

som ger ett framgångsrikt arbete med integration och vilka behov som finns. Vi inventerade också de 

aktiviteter som har gjorts och som planeras. 

Från Integration Hallands sida planerar vi en översikt av de aktiviteter och insatser för nyanlända som 

kompletterar Arbetsförmedlingens etablering, där nedanstående inventering kommer att vara en del. 

Vi tar också med oss de faktorer som deltagarna anser skapar framgång in i våra aktiviteter och i vårt 

arbete med regionalt lärande. Som du kan se i ordmolnet under rubrik 4.1. anser deltagarna att det är 

viktigast med information och mötesplatser för en god samverkan. Utöver vår beredningsgrupp och 

styrgrupp, där representanter från Hallands kommuner, Arbetsförmedlingen, Högskolan i Halmstad, 

Länsstyrelsen och Region Halland möts, tittar vi därför just nu på en eventuell möjlighet för 

Integration Halland att vara värd för en virtuell mötesplats. Vi kommer även att fortsätta använda vår 

hemsida och nyhetsbrev för att sprida information om vad som händer i Halland och hur vi går vidare 

med arbetet efter konferensen.  

Om du anordnar någon aktivitet på området integration av nyanlända som du vill informera andra om, 

via vår hemsida eller nyhetsbrev, maila gärna projektets kommunikatör Hedvig Lundborg på 

hedvig.lundborg@hylte.se.  

Om du behöver annan information eller hjälp från oss är du alltid välkommen att ta kontakt med oss i 

projektledningen. 

Emma Gröndahl, projektledare 

Telefon: 073-147 25 54 

E-post: emma.grondahl@hylte.se 

Emma Thor, biträdande projektledare 

Telefon: 073-147 25 53  

E-post: emma.thor@hylte.se  

 

Hemsida: integrationhalland.se 
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2. Vilka aktiviteter pågår och planeras? 

I det här momentet fick deltagarna lista vilka lyckade insatser de har genomfört, vad de planerar att 

göra i den närmaste framtiden och vilka behov/frågor de upplever finns inför framtiden. Inventeringen 

av aktiviteter kan användas som inspiration eller som samverkansgrund.  

Alla svar finns i bilaga 1 i det här dokumentet, sorterade efter organisation/aktör. Kontaktuppgifter 

till de personer som representerade organisationerna på konferensen finns i ett separat dokument.   

3. Vad gör oss framgångsrika? 

I det här momentet fick deltagarna via Mentimeter avsluta påståendet ”vi skapar utveckling och 

förändring genom att…” efter att först ha intervjuat och diskuterat med varandra. 

Samtliga Mentimetersvar finns i bilaga 2 i det här dokumentet. 

Svaren är av två olika typer. Dels diskuteras faktorer i själva organisationerna eller specifika 

aktiviteter, dels arbetssätt och personliga egenskaper hos inblandade aktörer. 

3.2. Insatser/förändringar i organisation 

Generella faktorer 

Vikten av tidiga insatser och att börja i det lilla lyfts fram. Redan tidigt i etableringsprocessen bör 

individens behov av stöd identifieras. Aktiviteterna som genomförs för nyanlända ska dels syfta till att 

de snabbt kommer in i sociala sammanhang, och dels ge kunskap och förståelse för det svenska 

samhället. Att anlägga ett jämställdhetsperspektiv, där familjens behov inte glöms bort, är viktigt 

framför allt för att undvika isolering av kvinnor. 

I svaren lyfts också civilsamhällets vikt fram. Projekt behöver ta gestalt i konkreta människor och 

resultera i personliga möten som påverkar individers vardag. 

Det är viktigt att jobba utifrån närhetsprincipen men i samverkan mellan offentlig sektor, myndigheter, 

näringsliv, ideell sektor och enskilda, oorganiserade privatpersoner.  
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Information om ”vem som gör vad” och lättillgänglig kontakt med andra är viktigt. Flera grupper 

lyfter fram önskan om ett stödjande ”nav” i mitten med en samordningsfunktion. ”En väg in”, där en 

person utses för att överbrygga mellan olika organisationer lyfts fram. 

Konkreta förslag 

Konkreta förslag som kom upp angående organisering av integrationsarbetet var: 

• Gemensam värdegrund om möjligheter som beslut tas mot 

• Hemsida för volontärarbete så att privatpersoner lättare tar steget att hjälpa till 

• Idrott, mat och andra intressen som nycklar till språk 

• Information om normer och värden i samhället underlättar vägen in på arbetsmarknaden 

• Information om samhället på individens hemspråk för att säkra förståelsen 

• Kunskapsförmedling utifrån näringslivets och arbetsmarknadens behov 

• Mötesplatser för nyanlända och aktörer som jobbar med dem som målgrupp 

• Riktad språkundervisning efter individens behov 

• Själavårdskontakt via Svenska kyrkan 

3.1. Arbetssätt och personliga egenskaper 

Många av svaren definierade olika inställningar och egenskaper som man som individ bör ha i arbetet 

med integration. Hos de som arbetar med nyanlända anses följande egenskaper vara viktiga: 

• För dialog, inte bara informerar 

• Har en vilja att jobba framåt 

• Har ett jämställdhetsperspektiv 

• Individfokus, ser individen där hen är och dennes förutsättningar 

• Lösningsorienterad, nyfiken, lyssnande och bekräftande 

• Pratar värdegrund, möter olikheter och vågar ta obekväma samtal  

• Vill skapa kontakt, relationer och förtroende 

• Är ödmjuk, respektfull och vaksam på fördomar 
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Med målen att: 

• Bidra till aktivitet hos nyanlända 

• Skapa delaktighet, meningsfulla sammanhang och social inkludering och nätverk för 

målgruppen 

• Undvika att bidra till inlärd hjälplöshet eller offerroll hos individen och istället öka 

självförtroende och eget ansvar 

• Insatser styrs av dem de berör 

4. Vad krävs för ökad samverkan? 

Deltagarna svarade på frågan via Mentimeter. Även här kan man skilja mellan konkreta insatser som 

behövs, och önskvärda egenskaper hos de personer som vill samverka med varandra. 

4.1. Ordmoln 

Ord som fyllts i fler gånger blir större i ordmolnet. 

 

4.2. Insatser/förändringar i organisation 

• Agera 

• Deltagarlista  

• Digital mötesplats 

• Etableringsplan 

• Förvaltningsöverskridande  
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• Gemensamplattforminsatser  

• Hitta möjligheter 

• Idéer  

• Information  

• Kompetensutbyte  

• Konkret nästa steg  

• Kunskapsbank  

• Kännedom om varandra  

• Länkar  

• Mötesplatser  

• Nätverk  

• Nätverkskarta 

• Personalresurs 

• Regelbundenhet  

• Samordna  

• Skype 

• Sprida goda exempel 

• Syfte Målbild Processbeskrivning Utvärdering Matchning Kartläggning 

• Telefonmöten 

• Tid 

• Uppföljningar  

• Virtuellt forum  

• Workshop  

• Överskådlighet  

4.3. Arbetssätt och personliga egenskaper 

• Ansvar  

• Avsätta tid  

• Delge 

• Dialog  

• Förståelse 

• Generositet 
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• Humor  

• Ideella krafter  

• Individnivå 

• Intresse 

• Kompromissvilja 

• Leveransförväntan 

• Lyhördhet 

• Mod  

• Prestigelöshet  

• Relationsbyggande  

• Respekt 

• Samarbete  

• Släppa garden  

• Snällhet 

• Tålamod 

• Underhållande 

• Underifrånperspektiv  

• Vilja  

• Våga misslyckas 

• Våga visa vem man är  

• Ödmjukhet 

• Öppenhet 

5. Frågor/behov  

Här fick deltagarna skriva upp behov och frågor som man kan behöva samverka kring i framtiden. Där 

det fanns en avsändare står denne med. Ta gärna upp bollen och hör av dig till den aktör som behöver 

din hjälp! 
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5.1. Generella 

• Fler boenden x3 

• Forum för nyanlända att träffa svenskar 

• Generationsmotsättningar 

• Hur engagera fler människor? 

• Inbjudan till de som kommit längre, t.ex. Hylte 

• Kommunikationsportaler/mötesplatser 

• Långsiktigt engagemang hos frivilliga 

• Mer samverkan mellan arbetsförmedlingen, kommuner, Region Halland 

• Praktikplatser/jobb 

• Samverkansstrukturer i kommuner (likt Integration Hylte) 

• Se till individer och inte invandrare som odefinierad grupp 

• Språkbarriärer 

• Utveckla samarbete med föreningar 

5.2. Specifika 

• Bidrag att skapa traumacenter i Varberg/Halland 

• Förankra och informera om utbildningen Idrottsspåret (Katrinebergs folkhögskola) 

• Hjälp att komma till Hallands kommuner med trafiksäkerhetsinformation – inga ekonomiska 

resurser i nuläget (NTF) 

• HVB-boenden bjuder in skolkamrater 

• Kontakt med nysvenska kvinnor som är intresserade av mat 

Landsbygdsföretagande kvinnor med matfokus 

Metodutveckling tema mat (Hushållningssällskapet) 

• Lotsa in barn/unga på Spenshult i föreningsliv i Halmstad/omnejd 

• Mentorer för nya företagare via Rotarys Lotsen-projekt 

• Samverka kring hälsa med Region Halland (Arbetsförmedlingen) 

• Yrkesutbildning med sfi/yrkessvenska (Movant) 

• Översättning av handlingar från myndigheter (Röda korset) 
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6. Vad är viktigast framöver? 

• Action 

• Agera 

• Agera utifrån kunskap som redan finns. 

• At få en sammanfattning om vad alla som deltagit idag gör och kontaktuppgifter för 

förhoppningsvis samarbete! 

• Att göra, inte bara prata 

• Att inkludera dem det berör i dessa forum. 

• Att jag söker kunskap 

• Att jag tar mitt ansvar 

• Att omsätta tankar i handling 

• Att sammanställningen av alla aktiviteter kan kopplas till konkreta aktörer och platser, som 

möjliggör direkt uppföljning. 

• Att se möjligheter! 

• Att ta initiativ 

• Att vi får all dokumentation direkt till oss personligen 

• Deltagare 

• Den som klarar integrationen är vinnare! 

• Do it 

• Fortsätta dialogen 

• Fortsätta med nya och upparbetade kontakter 

• Fördela mandat att ta beslut inom offentlig förvaltning. 

• Gränsöverskridande 

• Gå från ord till handling 

• Göra, "fresta regelverken" 

• Handling 

• Hinna med allt!!! 

• Hitta nyckelpersoner 

• Hur går vi vidare i praktiken? 

• Kartlägga nyanländas behov ur ett individuellt perspektiv. 

• Kroka arm 
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• Lyssna av de berörda! 

• Mod att agera! 

• Njuta av att vara kreativ kring möjligheter tillsammans med alla engagerade människor som 

vill göra skillnad 

• Nyttja spetskompetens! 

• Publicitet 

• Samarbeta 

• Samarbeta 

• Sammanfatta och samordna kollegor 

• Sammanfattning/Översikt Vem gör vad? 

• Skapa bättre samarbete mellan olika samarbetspartners. 

• Skapa luckor i kalendern 

• Skapa långsiktighet! 

• Större utrymme för samordning av Integrationsinsatser. 

• Summera dagen, reflektera, återkoppla på hemmaplan 

• Ta kontakt 

• Ta reda på information och inte vänta på att bli informerad. 

• Ta vara på den kunskap vi fått idag o göra nåt av det när vi kommer tillbaks till jobbet. Dela 

med oss till våra arbetsplatser. 

• Ta vara på det jag fått till mig idag, ta nya kontakter 

• Ta vara på goda exempel. 

• Tid till planering för att genomförandet ges goda förutsättningar 

• Utöka samarbete 

• Vem gör vad? Utvärdering! Lär av varandra! 

• Veta mer om varandra 

• Viktigt med utvärdering av arbeten/projekt som genomförts 

• Våga testa 

• Återkoppla 
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Bilaga 1: Inventering av aktiviteter 

Inventering av det som konferensens deltagare gör, har gjort och planerar. Kontaktuppgifter till 

personer i respektive organisation finns i separat dokument. 

Aktiviteter som görs/har gjorts 

ABF 

• Föräldraskapsutbildning för asylsökande 

• Samhällsorientering 

• Samverkan studieförbund, Arbetsförmedlingen, kommun 

• Socialt arbetsintegrerande företag 

• Svenska från dag 1 

• Utbildning i suggestopedi  

• Vardagssvenska – mitt språkpass 

Arbetsförmedlingen Halland 

• 2 team i länet med arbetsterapeut, psykolog, socialkonsulent 

Arbetsförmedlingen rehab 

• Tagit emot praktikant 

Decka consulting 

• Hjälpt med bankkonto och leg 

Falkenberg 

• 4 förvaltningar – 4 integrationssamordnare 

• Bostadsbyggande 

• Falkenbergsmodellen 

• Integrationsberedning 

• Mentorskap 

• Ny avdelning för integration 

• Samhällssatsning för integrationsmedel  

• Språkvän 



 
 
 
 
 
 
 

12 (24) 
 

Falkenbergs kommun | Halmstad kommun | Hylte kommun | Kungsbacka kommun | Laholms kommun | Varbergs kommun 
Arbetsförmedlingen | Högskolan i Halmstad 

 

Försäkringskassan Servicekontor 

• Deltar i ”projekt” Mötesplats i Hylte 

• Rekryterat flerspråkig personal för att underlätta information till nyanlända 

Hallandsidrotten 

• Deltar i nätverk i kommunerna 

• Föreningsutveckling 

• Inkludering i idrottsföreningar (stimulansbidrag från Hallands IF) 

• Introduktion till idrott- och föreningsliv i Laholm (Integration Halland) 

• Värderingsfrågor i forumteater 

Hushållningssällskapet Halland 

• Projekt ”Mat, måltid och inkludering” 

Hylte 

• En väg in 

• Kartläggning 

Högskolan i Halmstad 

• Akademikerspåret 

• Korta vägen 

• Mentorskapsprogram (Integration Halland) 

• Näktergalen – nyanlända ungdomar och studenter 

• Praktikplatser 

• Samordningsuppdrag 

Kristinebergs folkhögskola 

• Etableringskurs 

• Planerat och informerat om idrottsspåret för asylsökande/uppehållstillstånd 

Kungsbacka 

• 6 strategiska, förvaltningsövergripande team 

• Etableringsenheten 

• Kartläggning av inlärningsproblematik (Integration Halland) 
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• Praktik/arbetsträning 

• Samhällsorientering 

• Samverkan mellan Arbetsförmedlingen/kommunen/utbildningsanordnare/kompletterande 

aktörer 

• SFI i samverkan kommunen/Göteborgsregionen 

• Språkcaféer 

• Startmodul – Välkommen till Kungsbacka 

Laholm 

• Arbete med lokal överenskommelse 

• Föräldrautbildning (Integration Halland) 

• Hälsokommunikationsprojekt 

• Introduktion till föreningslivet (Integration Halland) 

• Kommunikationsplan 

• Mottagningssamtal 

• Nätverk kommun-civilsamhälle 

• Program för integration 

LLUH 

• Avtal med andra Leaderområden för utbytesprojekt om integration mellan Sverige, Finland, 

Tyskland och Österrike (med Integration Halland) 

• Projektstöd till lokala initiativ från målgrupp för målgrupp 

Länsstyrelsen 

• Projektmedel i kommuner + projektpartners (§37: Kommuner som vill göra insatser för att 

främja utveckling inom integrationsområdet kan söka om medel hos Länsstyrelsen) 

• Samverkansforum i länet 

• Utbildningar 

Movant 

• Yrkesutbildning med yrkessvenska 

• Yrkesutbildning/SFI i kombination 
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NBV 

• ”Coexisten” kvinnoprogram 

• ”En schysst vuxen” för ungdomar 

• Allaktivitetshus (sy/väva/kvinnogrupper) 

• Anställt 5 ”språkutvecklare” 

• Gym 

• Mentorsprogram för nyanlända 

• Praktikplatser (samverkan) 

• Svenska från dag 1 

• Vardagssvenska på 14 asylboenden i Halland 

NTF 

• Trafiksäkerhet för asylsökande genom att utbilda frivilliga 

• Trafiksäkerhetsinformation på sfi i Hylte 

Region Halland 

• Kompetenscentrum – utbildningsvårdcentral för sjukvårdspersonal 

• Samverkan skola/näringsliv för mångfald 

• Snabbspår Gröna näringar 

• Språkpraktik för nyanlända läkare/tandläkare  

• Utbildning Gröna näringar 

• Vårdsvenska för att uppnå C1 

Rotary 

• Rotary-lotsen – mentorer för nya företagare 

Röda korset 

• Delar ut kläder på asylboende 

• Familjeåterförening 

• Fotbollsprojekt med asylsökande 

• Jobba med skrädderi/tapetsering 

• Odlingsprojekt på asylboende 

• Praktikplatser, instegsjobb 
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• Sjukvårdsgrupp  

• Språkcaféer 

• Språkvän/svenskundervisning 

Snöstorps Hembygdsförening 

• Eldsjälsförening – pris 

• Förmedlat traditioner och historia – förståelse  

• Kontakt med Arena hotell (flyktingförläggning) 

• Nytt projekt SyrSwed i lokalt/regionalt/nationellt integrationsperspektiv 

• Personliga kontakter 

• Sång och dans 

Svenska kyrkan Varberg 

• Delaktigverksamhet (med Svenska kyrkan, Varbergs kommun, Röda korset m. fl.) 

• Samverkan med kommunen 

• Språkcaféer (tillsammans med Varbergs kommun, Röda korset och FN-föreningen) 

• Språkvän (tillsammans med Röda korset och kommunen) 

• Svenskundervisning/vardagssvenska (tillsammans med Sensus) 

Varberg 

• 10-veckorskurs i arbetsplatskultur (Integration Halland) 

Vuxenskolan 

• Breakdans 

• Svenska från dag 1 

• Vardagssvenska 

 

Aktiviteter som planeras 

ABF 

• Föräldraskapsstöd 

• Projekt som leder till socialt arbetsintegrerande företag i Halmstad, Laholm, Hylte, Varberg 

• Samverkan kommun, studieförbund, Arbetsförmedlingen 
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Decka consulting 

• Att få välja adekvat utbildning 

Försäkringskassan Servicekontor 

• Starta upp Mötesplats och Information Halmstad v. 2 2017 (fler myndigheter under samma tak 

Hallandsidrotten 

• Arbetsmarknadsprojekt  

• Fritidsbanken – låna utrustning 

Hushållningssällskapet 

• Anordna mötesplatser för nysvenska kvinnor och kvinnliga landsbygdsföretagare 

Katrinebergs folkhögskola 

• Starta utbildningen Idrottsspåret 

Laholm 

• Gemensam kartläggning (Arbetsförmedlingen, AMI, vuxenutbildningen) 

• Idéburet offentligt partnerskap 

• Matchning föreningsliv 

• Utöka insatser i Integration Halland 

• Öppen mottagning asyl 

LLUH 

• Extra insatser riktade generellt till unga 

• Extra insatser riktade till stadsdelar i samarbete med offentlig sektor 

• Internationellt utbyte för ideell sektor (Integration Halland) 

Länsstyrelsen 

• Digitalt språkverktyg på informationsverige.se 

• Tidigare insatser för asylsökande + nyanlända i anläggningsboende 

NBV 

• Kartläggning av informella kompetenser (Atlas med utbildade handledare) 
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• Validering i svenska språket 

Region Halland 

• Språkpraktik för undersköterskor 

Röda korset 

• Julklappsprojekt 

• Nya språkvänner 

• Nya yrkesgrupper 

• Samarbete med HEM för ingenjörer 

• Samtalsstöd 

SISU Idrottsutbildarna 

• Föreningsutveckling – så många som möjligt 

• Språk i klubbstugan 

Snöstorps hembygdsförening 

• Förmedla svensk kultur och traditioner 

• Kulturutbyte 

• SyrSwed (En teater om kulturer) 

Svenska kyrkan Varberg 

• Barn i väntan/Barn i start 

• Sociala företag 

Utan avsändare 

• ”Fadderskap” skola näringsliv 

• Ambassadörsutbildning 

• Arena Grön tillväxt (Region Halland, Hushållningssällskapet, Högskolan i Halmstad, EMC) 

• Bomöten/boskola 

• Flykting/integrationsenheten svetsas ihop 

• Fotbollslag för asylsökande 

• Grönt college 

• Komma ännu närmare jobb, praktik, studier 
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• Kulturguide 

• Livsmedelsstrategin 

• Praktik 

• Samordning av funktioner 

• Traumacenter i Varberg 

• Utökad hemsida på flera språk 

• Värdegrundsdialog 
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Bilaga 2: Mentimetersvar – Vad gör oss framgångsrika?  

Svar på frågan: ”Vi skapar utveckling och förändring genom…” 

Insatser och organisation 

• Aktiviteter (De flesta vill vara aktiva) 

• använda tydligt språk 

• Civilsamhället skapar kontakter och engagerar sig för den enskilde nyanlände 

• Delegera ansvar mentorskap 

• En väg in där en person är utsedd dedikerad som överbryggar mellan olika organisationer 

• Fritidsaktiviteter 

• Ha ett jämställdhetsperspektiv 

• Identifiera behov av stöd utifrån den enskildes behov tidigt i etableeingsprocessen... 

• Individanpassning  

• Inkludera civilsamhället; idrottsrörelsen mfl 

• Kartläggning av individen   

• Kompetens 

• Kontaktuppgifter 

• Kyrkan själavårdskontakt 

• Låt samhällsorientering ingå i fler verksamh. 

• Möte på individnivå 

• Nav stödjer 

• Nyttja spetskompetens  

• Olika nycklar till språket, ex möten kring mat 

• Resurser 

• Riktad språkundervisning  

• Samverkan tidiga insatser 

• Skapa mötesplatser 

• skapa mötesplatser för nyanlända och för aktörer 

• Skapa t.ex. hemsida för volontärarbete. Så människor våga ta steget att hjälpa till.  

Ha personliga enskilda möten, som påverkar den enskildes vardag. Projekt behöver ta gestalt i 

konkreta människor 
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• Sociala nätverk 

• Sprida kunskaper riktade mot näringslivet 

• Språket  

• Tidiga insatser så fort det går, bl.a. Sfi och samhällsorientering 

• Vikten av att få information på hemspråk om samhället för att säkerställa förståelse hos 

individen 

• Ökade kunskaper om de normer och värden som finns i vårt samhälle -  ökar möjlighet för 

etablering på arbetsmarknaden. 

Personliga egenskaper 

• Alla behöver anpassa sig 

• Arbeta utanför boxen 

• Att alla har ett intresse att det fungerar 

• Att individen ses som resurs 

• Bearbeta fördomar 

• Bygga nätverk  

• Bygga upp det sociala kapitalet 

• Delaktighet 

• Dialog inte bara information 

• Eget ansvarstagande 

• Engagemang  

• Enkelhet  

• Flexibel  

• Föra dialog 

• Förståelse 

• Gemensam värdegrund om möjligheter som beslut vilar mot 

• Ha ett brinnande intresse av att hjälpa människor 

• Ha tillit till andra aktörer 

• Individen i fokus men samtidigt inte glömma familjens behov, för att hitta lösningar för fler 

kvinnor 

• Inse att det är roligare att vara medmänniska än motmänniska 

• Kommunicera  
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• Kommunicera 

• kontaktskapande 

• kravlöst  

• Kulturbärare 

• Kunskapsdelande  

• Lyhördhet  

• Lyssna 

• Lösningsfokuserat  

• Möta individen där hen är 

• Mötas och ta ansvar i mellanrummen 

• Nyfikenhet  

• Positivt bemötande 

• Prata värdegrund  

• prestigelöshet  

• Relationsbygge 

• Respekt för varandra  

• Samarbeta 

• Samverka 

• Se människan 

• Se människor som lika värda och kompetenta att driva sin egen utveckling. (Ej offer) 

• Skapa förståelse 

• Skapa relationer 

• Skapa trygghet, tillit, förtroende 

• Styra 

• Stärka självförtroendet 

• Stödja det mänskliga mötet, se individen 

• Tar sig tid 

• Tillsammans är vi starka 

• Tydlighet och rak kommunikation 

• Tänka utanför boxen 

• Undvika att bidra till inlärd hjälplöshet 
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• Vaksam på fördomar 

• Vilja jobba framåt 

• Visa respekt 

• Våga agera 

• Våga släppa taget! 

• Våga ta beslut 

• Våga ta obekväma samtal och möta olikheter 

• Våga tänka nytt 

• Ödmjukhet 

• Överbrygga stuprör 

Organisation 

• Arbeta metodiskt 

• Att varje individ får en känsla av sammanhang. 

• Bra integration är oftast det lilla!!!! 

• Börja i det lilla och enkla 

• Engagemang  

• Ideella krafter 

• Information om "vem gör vad", veta hur jag får reda på vem som gör vilka insatser 

• Insatser ska styras av de som berörs 

• Integration är en process 

• Jobba övergripande 

• Lyssna på individen 

• Låta den nyanlände vara delaktig och delta i olika event. 

• Låta människor komma i ett sammanhang. 

• Länkar ihop människor och kunskap med varandra. 

• meningsfullt sammanhang gör skillnad 

• Samverka, kring individen och mellan ansvarsområden 

• Skapa förutsättningar för delaktighet 

• Social inkludering 

• Tydligt och gemensamt mål och syfte 

• Tydligt syfte - Målbild – Processbeskrivning - Utvärdering - Rätt matchning  
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• Utbyte mellan olika grupper 

• Viktigt att jobba utifrån närhetsprincipen 

• Viktigt att kommun, region och civilsamhälle samarbetar tillsammans från början 

 

 

 

 

 


