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GRUNDFAKTA OM ENHETEN  
Integrationsgruppen i Götene är en verksamhet vars syfte är ta emot och ge flyktingar god introduktion i det 

svenska samhället. Verksamheten ska främja god integration för ensamkommande barn och ungdomar samt 

nyanlända flyktingar så att den enskilde så snart som möjligt kan leva ett självständigt och meningsfullt liv. 

Verksamheten ska präglas av god kvalitet, där verksamheter, myndigheter och organisationer samverkar till nytta 

för de nyanlända. Arbetet ska leda till att flyktingar får möjlighet till delaktighet i samhället och kan etablera sig 

i skolan och på arbetsmarknaden.  

 

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR MÅLUPPFYLLELSE  
I juni 2014 bytte flyktingmottagningen namn till Integrationsgruppen och flyttade från lokaler på Vikingagatan 

till lokaler på Järnvägsgatan. Integrationsgruppen består av en enhetschef, en flyktingsamordnare, en 

socialsekreterare med inriktning vuxna, två socialsekreterare med inriktning ensamkommande barn och 

ungdomar, en familjestödjare samt en ungdomsstödjare. Tidigare handlades flyktingfrågorna på flera enheter 

men är nu samlade under en verksamhet. Det möjliggör en bättre helhetssyn, effektivare arbete, tydligare för 

klienter och bättre samverkan. Kompetens finns i form av socionomer och socialpedagoger.  

 

 

UNDERLAG I REDOVISNINGEN  
Statistik från verksamheten och Migrationsverket. Genomgång av 2015 års utvecklingsplan med personal.  

 

 

RUTIN FÖR REDOVISNING  
Enhetschef har sammanställt redovisningen.  

 
 

VIKTIG KVALITATIV/KVANTITATIV INFORMATION 
Nyanlända 

Götene kommun har under 2014 tagit emot 75 st flyktingar fördelat enligt följande: 

EBO (egen bosättning): 40 st. varav 18 barn och 22 st vuxna 

Anknytning: 12 st varav 11 barn och 1 vuxen. 

ABO (anvisningar): 23 st. varav 14 barn och 9 vuxna. 

 

Av de 75 nyanlända kom 12 st. (16%) under jan-juni och 63 st. (84%) under aug-dec. 

 

EKU (Ensamkommande ungdomar): 

När det gäller asylsökande ensamkommande ungdomar tror Migrationsverket att den nationella siffran kommer 

ligga på 8000 ungdomar i slutet av 2015. I år slutade den nationella siffran på ca 7300 asylsökande 

ensamkommande ungdomar. 

 

Götene kommun har under 2014 tagit emot10 st asylsökande ensamkommande ungdomar. 
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Av dessa (och de som kom åren innan) har: 

4 st fått PUT (permanent uppehållstillstånd)  

2 st avslag/åldersuppskrivna. 

7 st fortfarande asylsökande och bor på Astra 

7 st bor i satellitlägenhet (under året har 4 st skrivits ut pga att de fyllt 21 år) 

1 bor i jourfamiljehem 

 

De största grupperna är från Afghanistan, Somalia och Eritrea som alla har mycket goda chanser att få PUT 

(permanent uppehållstillstånd). 

 

Götene kommun har tecknat ny överenskommelse med Migrationsverket angående mottagande av asylsökande 

ensamkommande flyktingungdomar. Avtalet gäller från första februari 2015 och avser mottagande av 11 st 

asylsökande ensamkommande flyktingungdomar i åldern 16-17 år ( i enlighet med Migrationsverkets nya 

fördelningstal). Varje plats genererar 1,5 i omsättning vilket innebär 18,7 asylplatser för 2015.    

 

 

 

UTVECKLINGSOMRÅDEN 2015 
 

Integrationsgruppen ska arbeta med följande utvecklingsområde under 2015: 

 

God integration för ensamkommande barn och ungdomar samt nyanlända flyktingar så att den enskilde 

så snart som möjligt kan leva ett självständigt och meningsfullt liv 

 

Genom: 

 Samverkan och erfarenhetsutbyte med andra kommuner och myndigheter 

 Samverkan med föreskola, skola och föreningsliv i Götene kommun 

 Samordning av olika funktioner inom Götene kommun samt hälso- och sjukvård 

 Erbjuda olika boendeformer och stöd utifrån individuell behovsbedömning 

 Utbilda, stötta och skapa mötesplatser för uppdragstagare 

 Anordna aktiviteter för ensamkommande barn- och ungdomar samt nyanlända 

 Löpande ge muntlig och skriftlig samhällsinformation 

 Genomföra enkätundersökning för att belysa mottagande och integration ur ett klientperspektiv 


