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Strategi och Ledningssystem för Integration i Töreboda kommun 
 

Bakgrund 

Målet för Törebodas integrationspolitik är att alla har lika rättigheter, skyldigheter och       
möjligheter, oberoende av nationalitet, etisk bakgrund eller kulturell bakgrund. Ett aktivt och 
genomtänkt integrationsarbete är viktig förutsättning i kommunens utvecklingsarbete.  
        
   1.1  Värdegrund 

Gemensamma och grundläggande värderingar är viktiga ledstjärnor och de anger Töreboda 

kommun förhållningssätt, vilket skall omsättas i verksamhet: 

Trygghet: Rätt insats med gott bemötande och tydlig information.  

Tillväxt: Bibehålla nyanländas kompetens och skapa goda relationer med näringslivet. 

Tillsammans: Se mångfald som en tillgång, skapa mötesplatser för dialog 

Respekt: alla människor lika värde, rätt till integritet och att bli uppmärksammade 

Ansvar: delaktighet och samverkan där alla tar ansvar för sin situation och roll 

 

   1.2 Övergripande mål för Integrationsarbete 

 

Att utveckla och frigöra individens egna resurser och egenskaper så att de leder till 

självständighet och egen försörjning.  

Att genom ett gott integrationsarbete och samverkan med andra aktörer få individer och familjer 

känna sig delaktiga, trygga och ansvarfulla medborgare i det svenska samhället.  

 

1.3 Förhållningssätt 

Alla som kommer i kontakt med Töreboda Kommun möts med värdighet och respekt för den 

egna personen och den situation den befinner sig i. 

Mottagningsenheten i Töreboda kommun skall arbeta få en god samverkan med andra 

myndigheter, företag, privata arbetsgivare, frivilliga organisationer samt kommunens verksamhet 

som främjar individens oberoende och utveckling.  

 

1.4 Organisation 

Mottagningsenheten ska leda och styra övergripande integrationsarbete inom kommunen. 

Verksamheten är placerad organisatoriskt under kommunlednings kontoret. Ledningsgrupp för 

kommunens integrations arbete är kommunchefen, barn-utbildningschefen, samt socialchefen. 

 

1.5 Arbetsmetod 

Vi arbetar aktivt med att förmedla bostäder. Samordna insatser med civilsamhället som vänder 

sig mot asylsökande och nyanlända. Mottagningsenheten arbetar aktivt tillsammans med andra 

aktörer kring sysselsättningsfrågor gällande nyanlända.  Samverkar med andra myndigheter med 

syfte att stödja nyanländas utveckling.  
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Vi arbetar för att våra nyanlända ska få det stöd som krävs. 

Samhällsorientering ska öka förståelse och underlätta vägen in i samhället. 

Mottagningsenheten upprättar individuell handlingsplan med alla nyanlända med 

uppehållstillstånd som väljer att bosätta sig i Töreboda kommun.  

Handlingsplanen är ett sätt att stödja och främja individens resurser och hitta snabbare väg till 

arbete eller studier. Handlingsplanen är ett kompletterande dokument till den befintliga 

etableringsplanen på Arbetsförmedlingen. Mottagningsenheten använder sig av ett för 

verksamheten anpassad datasystem som arbetsredskap. 

 

1.5 Ansvar/avgränsning 

Mottagningsenheten ansvarar för att stödja och vägleda målgruppen nyanlända i Töreboda 

kommun.  Följa aktuella lagar och förordningar samt arbeta efter den LÖK- lokala 

överenskommelsen kring nyanlända och DUA-nyanlända samverkan. 

Överenskommelsen kring samverkan för nyanländas etablering finns tecknad mellan parterna 

Migrationsverket, Försäkringskassan, Töreboda kommun, Arbetsförmedlingen, Närhälsan 

(Töreboda vårdcentral). Överenskommelsen skall revideras regelbundet av styrgruppen. 

LÖK och DUA nyanlända samverkan tydliggör ansvar och avgränsningar mellan kommun och 

andra myndigheter och skapar god samverkan. Arbetsförmedlingen ansvarar för att upprätta och 

revidera LÖK-avtalet. 

 

1.6 Uppföljning och kvalitetssäkring 

Mottagningsenheten kommer regelbundet informera ledningsgruppen och kommunstyrelsen om 

verksamhetsutvecklingen och behoven för målgruppen nyanlända. 

 

      Strategi och Ledningssystem för integration ska revideras årligen eller då situationen kräver det. 

       Brukarnas uppfattning om verksamheten ska efterfrågas genom en enkät årligen. 

       Rutiner kring synpunkter och klagomålshantering finns tillgängliga på kommunens hemsida. 
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