
Partnerskap i syfte att samordna, utveckla och 
stärka arbetet med integration och mångfald i 

Gävleborg

Integration Gävleborg



Syftet med Integration 
Gävleborg… 

Att bidra till en socialt hållbar 

samhällsutveckling 

genom att samordna, stärka 

och utveckla arbetet för 

integration i Gävleborg

Prioriterade områden 2017

* Arbete och egen försörjning

* Utbildning och kompetens

* Boende

* Normer och attityder

* Psykisk hälsa

Integration Gävleborg



Dialogsamtal under hösten 2017
Integration Gävleborg

Datum Område 
Onsdag 13 september Arbete och egen försörjning 
Tisdag  19 september Boende
Tisdag  26 september Utbildning och kompetens
Torsdag 28 september Psykisk hälsa 
Tisdag    3 oktober Normer och attityder 

Processledare från Region Gävleborg leder oss igenom dagen.

Tid: 10.00 – 15.00. 





Att samtliga deltagare får en bild av de pågående arbetet med integration i Gävleborg.

Att synliggöra det arbete som kvarstår för ett väl integrerat Gävleborg.

Att Integration Gävleborg skapar en handlingsplan med aktiviteter och prioriteringar inom 
de fem fokusområdena (arbete & egen försörjning, boende, normer & attityder, psykisk 
hälsa, utbildning & kompetens ) för de kommande åren 2017-2019.

Att skapa ett underlag till en handlingsplan för länets integrationsarbete 2017-2019. 

Syfte med dialogsamtalen:



Fördjupningsområde: 

Psykisk hälsa
”Med gemensamma krafter förebygger vi 

psykisk ohälsa bland asylsökande och 
nyanlända i Gävleborg”

(Aktörer) Personer som kan bjudas in:
Föreningar: ”landsföreningar”, ensamkommandes förening, idrottsförbund med intressanta projekt på g, m.fl.
Frivilligorganisationer som arbetar med asylsökande
Region Gävleborg hälso- och sjukvård
Migrationsverket
Arbetsförmedlingen
Skola och socialtjänst
Gävleborgs idrottsförbund



Fördjupningsområde:

Boende
” Med gemensamma krafter arbetar vi för en 

hållbar boendesituation för nyanlända i 
Gävleborg”

(Aktörer) Personer som kan bjudas in:
Kommunala och privata fastighetsägare, 
Kommunala samhällsplanerare, 
Ansvariga för bostadsförsörjningsprogram på kommunerna, l
Länsstyrelsen samhällsplanerare.
Ansvariga på flyktingmottagningar
Migrationsverket och ansvariga för anvisning
Soc. - ifo
Hyresgästföreningen



Fördjupningsområde:

Normer & attityder
”Med gemensamma krafter arbetar vi för att 

öka medvetenheten, förståelsen och kunskapen 
inom och mellan olika kulturer för ett 
inkluderande samhälle i Gävleborg”

(Aktörer) Personer som kan bjudas in:
Socialtjänsten, 
Migrationsverket, 
Personal inom skola, 
Gode män (eventuellt representant från Överförmyndaren). 
Personal HVB hem. 
Eventuellt ungdomsmottagning. Representanter från frivilligorganisationer/civila samhället
Politiker
Kommunikatörer
Gävleborgs idrottsförbund
Journalist



Fördjupningsområde:

Utbildning & kompetens
”Med gemensamma krafter arbetar vi för att barn, 

ungdomar och vuxna som inte har svenska som 
modersmål får förutsättningar att lära sig svenska så 
att de kan tillgodogöra sig utbildning och kompetens 

som grund till egen försörjning i Gävleborg” 

(Aktörer) Personer som kan bjudas in:
Personal inom alla skolformer -> från förskola till vuxenutbildning.  (förskolechefer och rektorer, modersmålslärare 
och studiehandledare)
Representanter från elevhälsan, ex specialpedagoger, skolpsykologer och kuratorer men även skolsköterskor är 
andra som kan ha betydelse för att organisera skola och bemötande för alla barn och elever.
Socialtjänsten och BUP, BVC är andra professioner som möter barn, ungdomar och vuxna som inte har svenska 
som modersmål. 
Region Gävleborg
Arbetsförmedlingen



Fördjupningsområde:

Arbete & egen försörjning
”Med gemensamma krafter arbetar vi för att 

möjliggöra arbete och egen försörjning för 
nyanlända i Gävleborg”

(Aktörer) Personer som kan bjudas in:
Kommunernas Ame-chefer
Kommunernas flyktingchef
Kommunernas näringslivsavdelnings chef
Arbetsförmedlingen
Region Gävleborgs arbete och kompetens 
Länsstyrelsen Gävleborg
T ex Sfi med AUB + andra projekt
Komvux/lärcentra samordnare/rektor


