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Verksamhetsmål för flyktingmottagning och 
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barn/ungdomar 
Fastställt av kommunstyrelsen 2016-05-10 § 83. 

Kommunstyrelsen har beslutat att särskilda verksamhetsmål ska tas fram avseende kommunens 
flyktingmottagande samt mottagandet av ensamkommande flyktingbarn. Målen utgår från 
kommunens Mål- och resursplan och det styrkort som gäller för kommunstyrelsens verksamheter. 

Till stöd för det praktiska, operativa arbetet bildas en samrådsgrupp med tjänstepersoner fiin skola, 
socialtjänst, kultur- och fritid, arbetsmarknad och integration. I gruppen ska det finnas personer med 
mandat att fatta beslut. Integrationssamordnaren är sammankallande för samffidsgruppen. 

MÅL 

Flyktingmottagandet 

Flyktingmottagandet i Arvidsjaur ska ske på ett sådant sätt att 

> Goda förutsättningar för introduktion i Arvidsjaurs kommun och i det svenska samhället i skapas. 
> Språkinlärning prioriteras och anpassas utifrån individens förutsättningar. 
> Samhällsorientering ges på ett effektivt sätt som underlättar integrationen utifrån individens 

förutsättningar. 
> Tiden för etablering i arbetslivet ska bli så kort som möjligt. 
> Barn och unga ägnas särskild uppmärksamhet. 

Vade verksamhet som arbetar med flyktingrnottagandet ska bryta ned ovanstående punkter till 
konkreta aktiviteter i den egna verksamheten. Till delårsbokslut och årsbokslut redovisas resultatet 
av de olika aktiviteterna och hur väl de bidragit till att uppnå kommunens målsättning. 

Resursfördelning av inkommande statsbidrag sker utifrån en fördelningsmodell som 
kommunstyrelsen fastställer. 

Ensamkommande barn/ungdomar 

Mottagandet av ensamkommande barn/ungdomar ska ske på ett sådant sätt att 

> Goda förutsättningar för introduktion i Arvidsjaurs kommun och i det svenska samhället i skapas. 
> Boendet på kommunens HVB-hem/stödboenden/18 + ska förbereda barnen/ungdomarna så att de, 

när de är vuxna, kan leva ett självständigt liv med egen försödning. 
> Skolan utgör den viktigaste delen i barnets/ungdomens integration i det svenska samhället och ska 

därför prioriteras. 

Vade verksamhet som arbetar med mottagandet av ensamkommande barn/ungdomar ska bryta ned 
ovanstående punkter till konkreta aktiviteter i den egna verksamheten. Till delårsbokslut och 
årsbokslut redovisas resultatet av de olika aktiviteterna och hur väl de bidragit till att uppnå 
kommunens målsättning. 

Resursfördelning av irikommande statsbidrag sker utifrån en fördelningsmodell som 
kommunstyrelsen fastställer. 
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Resurser i kommunens flyktingmottagande 

integrationssamordnare 
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