Tjänsteskrivelse

Beteckning

Datum

Bilaga 1 – Redovisning av integrationsåtgärder
genomförda 2015/2016
Prioritera och informera integration på samtliga nivåer och öka
allmänhetens kunskap om flyktingverksamheten
Aktivitet enligt
handlingsplan

Kommentar

Tidsaspekt

Kontinuerligt informera om
flyktingsituationen i världen
och om Norsjö kommuns
flyktingverksamhet på
chefsforum, arbetsplatsträffar, i
kommunen bladet etc.

Flyktingverksamheten har tillsammans
med kommunens kommunikatör
uppdaterat hemsidan löpnade.
Information har även förmedlats i
kommunbladet.
Integrationssamordnaren har varit in på
olika mötesforum, inom kommunen
men även externt, och informerat om
läget i kommunen samt på riksnivå.
En enkät har skickats ut till personal
som arbetar med nyanlända för att
undersöka behov av information och
utbildning. Tanken är att ta fram
studiematerial som idag inte finns men
behövs.
Sammarbete har också startats med
kommuner i Region 8 för att undersöka
behov av information samt förbättra
informationskanalerna
En typ av fadderverksamhet är
uppstartad.
Sammarbete med studieförbund har
skett för att starta en boskola.
Studieförbund har även sökt och fått
ekonomiska medel för detta.
Dialog har förts med det NLAB om
egna kontrakt

Uppstart hösten
2015, löpande

Stötta aktörer vid uppstart av
fadderverksamhet
Utveckla mer praktisk
information, exempelvis genom
en boskola
Utreda möjligheten till egna
hyreskontrakt utan blockavtal

Uppstart hösten
2015, löpande

Våren 2016

Våren 2016

2016
2016

Likvärdig möjlighet till språkundervisning och integration i hela
kommunen.
Aktivitet enligt
Kommentar
Tidsaspekt
handlingsplan
Utreda möjligheter och
Avslutat. SFI är återinrättat i
Augusti 2016
kostnadsförändring relaterad till
återinrättande av SFI i
Bastuträsk.
Utreda möjligheter och
kostnadsförändring relaterad till
introduktionsundervisning för
nyanlända barn, både i Norsjö
och Bastuträsk
Sida 1 av 2

Bastuträsk

Alla barnfamiljer är numera inte
placerade i Bastuträsk.
Arbetet med att minska tiden i
internationell klass har fortgått.
Modersmålslärare har anställts.

Löpande
2015 och
löpande

Tjänsteskrivelse

Beteckning

Datum

Underlätta inträdet på arbetsmarknaden
Aktivitet enligt
Kommentar
handlingsplan
fortsatt arbete att stödja
Arbetsförmedlingen genom en
arbetsmarknadshandläggare.
Samverkansgrupper kring
integration inom kommunala
verksamheter samt mellan
kommunala, statliga och privata
aktörer

Tidsaspekt

Arbetsmarknadshandläggare finns

2016

Läxläsning har utökats med hjälp av
studieförbund.
Kommunen har anställt en
aktivitetsledare för stöttning till
föreningar.
Ekonomisk stöttning till evenemang
som har en integrationsfrämjande
inriktning.
Ett bra sammarbete med
studieförbunden hålls för att främja
studiecirklar för målgruppen.
Norsjö arena håller på att utvecklas för
mer spontanidrott.
Ekonomisk stötting till föreningar och
företag som aktivt vill arbeta med
integration.

2016

Projekt i samarbete med vuxenskolan
är uppstartat och kommer att pågå
hösten 2016. Medel har avsatts och
kommunen har lånat ut bilar för
övningskörning till privata handledare.
Kommunen erbjuder fler
praktikplatser.

2016

Utbildning för handledare

Kommunen har skickat iväg personal
på handledarutbildning inriktat mot att
ta emot nyanlända praktikanter.

2016

Utvecklad kontant med
näringsliv genom studiebesök
från SFI-grupper.

Ett arbetsmarknadsprojekt i
sammarbete mellan
näringslivsavdelningen samt individ
och familjeomsorgen har påbörjats.

2016

Utveckla
arbetsmarknadsåtgärder och
arbetsmarknadsprojekt bl.a.
genom Knut’n.
Skapa möjligheter för
nyanlända att ta körkort

Skapa praktikbank

Sida 2 av 2

2016
2016
2016
2016
2016

2016, löpande

