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Integration Gävleborg är ett partnerskap med syfte att 
bidra till en social hållbar samhällsutveckling genom att 
samordna, stärka och utveckla arbetet för integration i  
Gävleborg. Partnerskapet samordnas tillsammans av  
Länsstyrelsen Gävleborg och Region Gävleborg. 

Övriga aktörer i partnerskapet är Arbetsförmedlingen, 
Migrationsverket, Polisen, Högskolan i Gävle samt länets  
tio kommuner.

Detta dokument är en handlingsplan för Integration Gävleborg 
under åren 2018 - 2020. Syftet är att förtydliga de områden som 
partnerskapets aktörer gemensamt vill förstärka och utveckla under 
de kommande åren.

Handlingsplanens aktiviteter kommer följas upp löpande och 
eventuellt justeras eller ändras utifrån förändrade förutsättningar.

Arbetet med att ta fram denna handlingsplan har skett i bred 
samverkan med representanter från olika verksamheter i länet och vid 
olika forum, bland annat genom dialogsamtal. Handlingsplanen har 
sedan förankrats i Integration Gävleborgs strategiska ledningsgrupp 
och beslutats i dess styrgrupp.

Målgruppen för vårt arbete är primärt nyanlända vuxna och barn, 
det vill säga personer som är mottagna i en kommun och har 
beviljats uppehållstillstånd för bosättning på grund av flyktingskäl eller 
andra skyddsskäl. Även anhöriga till dessa personer definieras som 
nyanlända. I denna handlingsplan räknas en person som nyanländ 
under de första två till fyra åren.

De aktiviteter som finns i handlingsplanen kan även komma 
asylsökande, ensamkommande barn och ungdomar samt andra 
utrikesfödda personer i länet till godo.



PROCESS

Under 2017 har parterna inom partnerskapet Integration Gävleborg 
identifierat fem områden, viktiga för den enskilda individens möjlighet 
till integration och etablering och, i förlängningen, länets möjlighet till 
tillväxt. Dessa områden är:

• Arbete och egen försörjning

• Boende

• Utbildning och kompetens

• Hälsa

• Normer och attityder 

Fokusområdet Normer & attityder har bedömts vara genomgående 
för samtliga områden. Utöver dessa fem fokusområden har även 
övergripande aktiviteter identifierats. Dessa benämns och presenteras 
under ”Samordning och kommunikation”. För varje fokusområde finns 
en målbild och till dessa har aktivitetsmål arbetats fram. Aktiviteterna, 
baserade på behov som framkommit under processen, syftar till att 
- på kort eller längre sikt- underlätta och förbättra möjligheterna till 
integration och egen försörjning för målgruppen. 

Genomförandet av aktiviteterna kommer att organiseras av olika 
arbetsgrupper. ”Samordnande organisation” har huvudansvaret för att 
initiera, samordna och följa upp dessa.

SAMORDNING OCH KOMMUNIKATION

ARBETE OCH EGEN 
FÖRSÖRJNING

BOENDE

UTBILDNING OCH 
KOMPETENS

HÄLSA

NORMER OCH 
ATTITYDER



SAMORDNING OCH 
KOMMUNIKATION

Aktivitetsmål
Vi arbetar för att kommunicera ut en samlad bild av de integrationsinsatser som pågår i länet, medverkar till 
ökad gemensam kompetens och vidareutvecklar samarbetet mellan aktörer inom området.

Behov Aktivitet
Samordningsansvarig
organisation

Behov av en gemensam helhetsbild. 
Många aktörer gör det svårt att 
överblicka helheten.

Kartlägga aktuella regionala projekt, insatser, 
aktiviteter och bidragsmöjligheter som fi nns i 
länet och kommunicera resultatet via gemensam 
webbsida.

Länsstyrelsen Gävleborg
Region Gävleborg

Hålla den gemensamma webbplatsen www.
integrationgavleborg.se uppdaterad.

Länsstyrelsen Gävleborg
Region Gävleborg

Behov av kompetenshöjande insatser 
inom de fem fokusområdena.

Ta fram en utbildnings- och 
kompetensutvecklingsplan i början av varje år för 
samordnade insatser.

Länsstyrelsen Gävleborg
Region Gävleborg

Behov av mötesplatser för dialog 
och erfarenhetsutbyte inom de fem 
fokusområdena.

Ta fram en plan i början av varje år för forum för 
dialog och erfarenhetsutbyte.

Länsstyrelsen Gävleborg
Region Gävleborg

Behov av att skapa mötesplatser för 
aktuella regionala projekt, sprida 
information och vid behov initiera nya 
projekt.

Följa och uppdatera partnerskapet om pågående 
regionala projekt och vid behov initiera nya projekt/
insatser.

Länsstyrelsen Gävleborg
Region Gävleborg

Skapa ett forum för aktuella projekt inom området.
Länsstyrelsen Gävleborg
Region Gävleborg

Behov av att följa utvecklingen av 
förändrade förutsättningar inom 
integrationsområdet och aktuella frågor.

Kontinuerligt följa och uppdatera partnerskapet om 
konsekvenserna av förändrade förutsättningar och 
aktualisera aktiviteter utifrån behov.

Länsstyrelsen Gävleborg
Region Gävleborg

Behov av en översiktsbild över lokala 
överenskommelser i länet.

Sammanställa en regional översiktsbild över lokala 
överenskommelser (LÖK) och överenskommelse 
för unga (DUA).

Länsstyrelsen Gävleborg



ARBETE OCH EGEN 
FÖRSÖRJNING

Behov Aktivitet
Samordningsansvarig
organisation

Stärka arbetsgivares kunskap, kompetens 
och förståelse av nyanlända som resurs.

Genomföra riktade insatser till arbetsgivare inom 
områden där behov av arbetskraft är som störst.

Region Gävleborg

Skapa mötesplatser för arbetsgivare där 
information och goda exempel kan presenteras.

Region Gävleborg

Stödja arbetsgivare att anställa 
nyanlända, ta emot nyanlända på praktik 
eller ta emot nyanlända på studiebesök 
för att skapa personliga möten.

Kartlägga och sammanställa metodstöd för 
handledare, sprida och kommunicera ut 
underlaget via www.integrationgavleborg.se

Region Gävleborg

Aktivitetsmål
Vi stödjer och stärker arbetsgivare i syfte att underlätta anställning av nyanlända.



ARBETE OCH EGEN 
FÖRSÖRJNING

Behov Aktivitet
Samordningsansvarig
organisation

Stärka vägarna till arbete för kvinnor 
med låg utbildningsnivå.

Genomföra inspirationsdagar med fokus på kvinnor 
där goda exempel presenteras.

Region Gävleborg

Öka möjligheterna till arbete för 
nyanlända som står långt från 
arbetsmarknaden.

Följa de större gemensamma projekten som drivs i 
länet och vid behov initiera nya insatser/projekt.

Region Gävleborg
Länsstyrelsen Gävleborg

Bevaka och upplysa om nya utlysningar av medel.
Region Gävleborg
Länsstyrelsen Gävleborg

Aktivitetsmål
Vi verkar för att öka möjligheterna till arbete för nyanlända med låg utbildningsnivå.



BOENDE

Behov Aktivitet
Samordningsansvarig
organisation

En god boendemiljö är en viktig 
förutsättning för nyanländas integration 
och etablering.

Kartlägga vad som görs i länet för att motverka 
trångboddhet och bostadssegregation.

Länsstyrelsen Gävleborg

Utifrån situationen på bostadsmarknaden 
erbjuda en regional mötesplats för allmännyttan, 
hyresgästföreningen, kommuner och andra för att 
diskutera trångboddhet och bostadssegregation.

Länsstyrelsen Gävleborg

Sprida kunskap och idéer mellan 
fastighetsägare.

Arrangera workshop/dialogsamtal med 
fastighetsägare, kommuner och andra aktörer 
för att lyfta goda exempel och diskutera 
samverkansmöjligheter.

Länsstyrelsen Gävleborg

Stödja det civila samhällets arbete i 
boendemiljöer.

Skapa mötesplatser och forum för civila 
aktörer och föreningar som har aktiviteter i 
bostadsområden.

Länsstyrelsen Gävleborg

Aktivitetsmål
Vi stödjer initiativ som arbetar för att motverka bostadssegregation och dess konsekvenser.



HÄLSA

Behov Aktivitet
Samordningsansvarig
organisation

Behov av att individer i behov av 
behandling upptäcks i tidigt skede och 
att vi har en samsyn inom Integration 
Gävleborg om vikten av samverkan i 
hälsofrågor.

Anordna en temadag kring Hälsa för Integration 
Gävleborg.

Region Gävleborg

Anordna en eller fl era utbildningsdagar inom 
området psykisk hälsa för en bredare målgrupp.

Region Gävleborg

Behov av samverkan för att underlätta 
varandras hälsofrämjande arbete.

Skapa mötesplatser och forum för dialog/ 
erfarenhetsutbyte mellan olika aktörer på 
verksamhetsnivå.

Region Gävleborg

En god hälsa är en förutsättning för ett 
gott liv.

Sammanställa och kommunicera aktuella 
metodstöd och pågående hälsofrämjande 
aktiviteter för barn, ungdomar och vuxna.

Region Gävleborg

Sprida information om SKL:S metod ”Hälsostöd” i 
länet och verka för att fl er aktörer implementerar 
metoden. Gäller barn, ungdomar och vuxna

Region Gävleborg

Aktivitetsmål
Vi stärker samsynen kring hälsa som allas ansvar och arbetar för att stärka det förebyggande hälsoarbetet.



UTBILDNING 
OCH KOMPETENS

Behov Aktivitet
Samordningsansvarig
organisation

Som ett komplement till skolan skapa 
förutsättningar för barn och ungdomar 
att utveckla sina kunskaper i svenska 
språket och stärka sina sociala kontakter.

Höja kunskapen om språkutvecklande pedagogik 
på fritiden.

Länsstyrelsen Gävleborg

Initiera ett pilotprojekt tillsammans med 
föreningslivet.

Länsstyrelsen Gävleborg

Öka barn och ungdomars möjligheter 
att uppnå godkända skolresultat.

Följa de större projekten som drivs i länet, sprida 
goda exempel och vid behov initiera nya insatser/
projekt.

Länsstyrelsen Gävleborg
Region Gävleborg

Aktivitetsmål
Vi stärker förutsättningarna för barn och unga att uppnå godkända skolresultat genom kompletterande insatser.



UTBILDNING 
OCH KOMPETENS

Aktivitetsmål
Vi stärker förutsättningarna för ökad utbildnings- och kompetensnivå bland nyanlända vuxna.

Behov Aktivitet
Samordningsansvarig
organisation

Utveckla möjligheten till 
individanpassade utbildningar för 
nyanlända vuxna..

Vidareutveckla samverkan mellan kommunernas 
SFIutbildning ar och Arbetsförmedlingen.

Länsstyrelsen Gävleborg

Utveckla samarbetet med civila samhället och
studieförbunden kring språkinlärning.

Länsstyrelsen Gävleborg

Stärka vägarna för nyanlända att lära sig 
det svenska språket för att kunna
tillgodogöra sig högre studier samt för 
öka sina kunskaper i ”vardagssvenska”.

Vidareutveckla samarbetet kring arbetsmarknads-
utbildningar där språk och yrkeskompetens sker 
parallellt.

Länsstyrelsen Gävleborg

Följa de större projekten som drivs i länet och vid 
behov initiera nya insatser/projekt.

Länsstyrelsen Gävleborg
Region Gävleborg

Öka kunskapen om det svenska 
samhället hos nyanlända.

Kartlägga samhällsorientering som erbjuds 
målgruppen och utveckla den med bland annat 
utökad hälsoinformation.

Länsstyrelsen Gävleborg

Ta fram en gemensam regional riktlinje för
samhällsorienteringen i länet.

Länsstyrelsen Gävleborg



NORMER  
OCH ATTITYDER

Behov Aktivitet
Samordningsansvarig 
organisation

Behov av att parterna tar ett gemensamt 
ställningstagande för jämlikhet och 
jämställdhet och mot rasism och 
främlingsfientlighet.

Ta fram, underteckna och kommunicera en 
värdegrund för Integration Gävleborg.

Region Gävleborg

Sprida kunskap och samtala om normer 
och attityder

Anordna kompetenshöjande insatser och/eller 
dialogsamtal kring normer och attityder.

Länsstyrelsen Gävleborg
Region Gävleborg

Aktivitetsmål
Vi verkar för jämlikhet och jämställdhet och mot rasism och främlingsfientlighet.



NORMER  
OCH ATTITYDER

Behov Aktivitet
Samordningsansvarig 
organisation

Nyanländas synpunkter och erfarenheter 
behöver avspegla sig i Integration 
Gävleborgs arbete.

Utveckla former för hur Integration Gävleborg kan 
få in synpunkter från målgruppen och ge möjlighet 
för påverkan och deltagande.

Länsstyrelsen Gävleborg
Region Gävleborg

Stärka vägarna för nyanlända och öka 
deras sociala nätverk genom delaktighet 
och deltagande i föreningslivet, som en 
del av deras etablering.

Sprida kunskap om metoder för att öka 
målgruppens delaktighet i föreningslivet 
tillsammans med det civila samhället.

Länsstyrelsen Gävleborg

Aktivitetsmål
Vi arbetar för ökad inkludering och delaktighet i samhällslivet.



PERNILLA BYLUND
Samordnare referensgruppen
pernilla.bylund@lansstyrelsen.se
010-225 14 69

MARIA SUNDMAN
Samordnare referensgruppen
maria.sundman@regiongavleborg.se
026-53 13 96

ROBERT LARSSON
Samordnare strategiska ledningsgruppen
robert.j.larsson@lansstyrelsen.se
010-225 13 97

KRISTINA NILSSON
Samordnare strategiska ledningsgruppen
kristina.nilsson@regiongavleborg.se 
026-53 10 86

KONTAKT
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