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6.1. Inledning
Ett bra mottagande och en inkluderande integration av asylsökande och
nyanlända människor är viktigt för att hela vårt samhälle ska kunna utvecklas.
Ett av målen i samhället bör vara att se målgruppen som en resurs som kan
bidra till kommunen och länets tillväxt. Viktiga förutsättningar för att detta ska
kunna ske är en ömsesidig förståelse och en god samverkan mellan olika aktörer
i samhället. Tillgång till bostäder och en social gemenskap i grannskapet är
viktigt. Ett diversifierat boende minskar segregationen och ökar
förutsättningarna för etableringen i samhället. En god barnomsorg/skolgång är
central. Barns förutsättningar att lyckas i livet är starkt knutet till skolframgång.
Tillgång till sociala mötesplatser och fritidssysselsättning ökar förutsättningarna
för en känsla av sammanhang, självkänsla och självtillit. Människors hälsa är
central. Hälsan är i detta fall både kopplat till den situation människorna kommer
från och den nya tillvaro de finner sig i. Möjligheten till en god hälsa snabbt är
viktigt för att kunna möta denna nya tillvaro i ett nytt land och möjliggöra
integration.

Goda språkkunskaper är centrala för delaktigheten i samhället och ett eget
arbete är avgörande för individens och samhällets välmående. Inkluderande
arbetsplatser och ett aktivt arbete mot alla former av diskriminering är också
centrala aspekter i en god integration. En inkluderande integration är en
långsiktig process som omfattar alla i samhället. En god integration är en
förutsättning för utvecklingen av ett hållbart samhälle.

6.2. Nuläge
Det övergripande målet för Gällivares integration är lika rättigheter, skyldigheter
och möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund. En strategisk
integrationsplan är antagen och gäller perioden 2016-2020.
Integrationsprocessen handlar om att skapa ett inkluderande samhälle för
asylsökande såväl som nyanlända personer. De målområden som prioriterats
under planens giltighetsperiod 2016-2020 är:
•

•
•
•
•

•
•

Gott mottagande. Ett effektivt system för ett gott mottagande och en
god introduktion kräver tydliga processer, goda rutiner och riktlinjer. En
god samverkan är central. Förståelse, respekt och kunskap utgör viktiga
förutsättningar.
Bekämpning av diskriminering. Alla olika former av diskriminering ska
motverkas.
Likvärdighet i skolan. Barns förutsättningar att lyckas i livet är starkt
knutet till skolframgång.
Goda utbildningsmöjligheter för vuxna. Goda språkkunskaper är
centrala för integrationen.
Hög sysselsättning genom arbete. Ett eget arbete är avgörande för
individens och samhällets välmående. Tillvaratagande och utveckling av
kunskap/kompetens är viktigt. För en god integration krävs inkluderande
arbetsplatser.
Diversifierat boende. Tillgång till bostad och en social gemenskap i
grannskapet bidrar till etableringen i samhället.
Delaktighet och god hälsa. Sociala mötesplatser och attraktiva
fritidssysselsättningar är viktiga för känslan av sammanhang, självkänslan,
självtilliten. Hälsan är kopplad till den situation de kommer från och den
de möter och befinner sig i. En god hälsa snabbt är viktigt för att kunna
möta den nya tillvaron.

Andelen utrikesfödda i Gällivare är lägre än såväl Kiruna som Norrbotten och
riket. Andelen utrikesfödda som inte kommer från EU/EFTA länder ligger på
ungefär samma nivå som Kiruna och länet men avsevärt lägre än riket i
genomsnitt.

Figur 6.2.1. Andel födda utomlands. Figur 6.2.2 Andel födda utomlands exkl.
EU/EFTA (%). Källa: Kolada. Bild: Gällivare kommun 2018-11-09

6.2.1 Ensamkommande barn
Gällivare har 1,73 andelar gällande anvisning för mottagande av asylsökande
ensamkommande barn för 2018. Antalet ensamkommande barn som kommer till
Sverige har minskat avsevärt. De eventuella barn under 16 år som anvisas till
Gällivare, placeras i Piteå kommun som har HVB boende. Fram till 180928 har
Gällivare tagit emot 2 barn. Ett barn har placerats i Piteå och ett barn i
stödboende i Gällivare. 181011 finns det 29 barn/ungdomar i kommunen som
bor i stödboende i åldern 16-21 år. 15 st. ungdomar är ej fyllda år 18 år och 14
st. 18-21 år. 2 st. är asylsökande och väntar på beslut. Det finns 3
ensamkommande på annan ort. 14 st. står i förtur till egen bostad och bor kvar
endast i väntan på eget boende. 3 stycken har fått egna lägenheter via Top
Bostäder under 2017-2018. Det finns 13 gode man ärenden för ungdomar 16-18
år.

6.2.2 Gymnasielagen
Den 1 juni 2017 trädde en lag i kraft som kan ge vissa personer
uppehållstillstånd i Sverige om de studerar på gymnasiet. Den 1 juli 2018 trädde
en tillfällig ändring i gymnasielagen i kraft som ger möjlighet till personer som
fått avslag på sin asylansökan att få uppehållstillstånd för gymnasiestudier, om
de väntat mer än 15 månader på ett beslut. I Sverige har drygt 9000 personer
sökt på gymnasielagen. I Gällivare har 5 ungdomar ansökt om att få stanna på
grund av gymnasielagen. Migrationsverkets målsättning är att innan årsskiftet
fatta beslut i ärendena.

6.2.3 Nyanlända
2018 har Gällivare Kommun ett kommuntal på 45 stycken för bosättning. Fram
till 181030 är 25 personer bosatta och 38 anvisade. Av dessa är 6 familjer
kvotflyktingar. Det finns två slussboenden, Lövberga med 18 lägenheter som är
tillgängliga som längst till 190630 samt Granen med 2 lägenheter tillgängliga till
2021. Flertalet nyanlända har bosatts i dessa slussboende i väntan på
permanenta bostäder via Top Bostäder. Möjligheten till att få permanenta
bostäder är svår och många har bott flera månader upp till 1 år i slussboende.
Kontrakt på 1 månader i taget är även aktuella via Top bostäder. 2 familjer,
anhöriga till ensakommande har fått beviljat uppehållstillstånd på anknytning till
det ensamkommande barnet, dessa har kommit till Gällivare och bosatts via
Integrationen.
Av de 41 lägenheter Top Bostäder fått tillbaka från Migrationsverket har fram till
181030 endast 7 lägenheter gått till bosättning för nyanlända. Flertalet av
Migrationsverkets tidigare lägenheter i Malmberget kommer inte att repareras
och hyras ut. 11 lägenheter ur det ordinarie beståndet har gått till bosättning av
nyanlända utöver dessa är 4 lägenheter är på kontrakt till 190131 där de
nyanlända ska bosättas vidare till andra lägenheter.
Från 180101 till 181001 har 65 st. nyanlända personer bosatts i Gällivare, av
dessa är 26 kvinnor och 39 män. Dessa personer är anvisade, egenbosatta, samt
anhöriga till kommunplacerade. 28 st. 0-15 år och 37 st. 18-64 år. Statistiken
visar nyanlända kommunmottagna som omfattas av förordningen (2010:1122)

om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar, som en kommun har
börjat få ersättning för av Migrationsverket..

Figur 6.2.4 Kommunmottagna i flyktingmottagandet under året med
uppehållstillstånd, antal. Källa: Kolada. Bild: Gällivare kommun 2018-11-09
Figur 6.2.5. Utbildningsnivå bland skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar)
med eftergymnasial- eller forskarutbildning.
Källa Kolada Bild: Gällivare kommun 2018-11-09
Andelen kommunbosatta skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar) med
eftergymnasial-eller forskarutbildning ligger 10 % andelar högre i förhållande till
länet. Statistiken finns inte könsuppdelad. Andelen nyanlända i arbete i Gällivare
ligger bland de högsta i landet.

Figur 6.2.6. Andelen inrikes och utrikesfödda i förvärsvarbete 20-64 år. (finns ej
könsuppdelat). Källa: Kolada. Bild: Gällivare kommun 2018-10-02

6.2.7 Grundskola
Alla barn som kommer till Sverige räknas som nyanlända (asyl, anhörig/arbetskraftinvandring, kvot) under de fyra första åren oavsett skäl till att de
kommer till Sverige. Tiden börjar räknas under asyltiden eller när de kommer till
Sverige på annat sätt.
Antalet asylsökande barn minskar 181015 finns det 11 asylsökande barn.
Andelen kommunplacerade och anhöriga ökar. Flertalet elever börjar i
förberedelse klass för att därefter integreras i ordinarie klass.
Av de 11 asylsökande barnen går:
91% i ordinarie undervisningsgrupp
1% i förberedelse klass
Av de 49 barn som kommit som anhöriga eller har föräldrar som kommit som
arbetskraft går:
68% i ordinarie undervisningsgrupp
32% i förberedelse klass
Av de 24 barn som fått anvisning till kommunen. (tidigare asylsökande/kvot)
går:
79% i ordinarie undervisningsgrupp
21 % i förberedelse
I grundskolan finns 108 elever med 26 olika modersmål varav de största är
arabiska, tigrinja, dari.
Förberedelseklasserna har flyttats från en skola till två skolor, en blivande
högstadieskola åk 7-9, en f- 6 skola åk 1-3 och 4-6.

6.2.8 Asylsökande
Antalet asylsökande till Sverige antas enligt prognosen ligga kvar på cirka 23 000
för 2018 och 29 000 för 2019. Migrationsverket i Gällivare har avvecklat sin
verksamhet. Det finns ca 80 stycken asylsökande i kommunen där ca 50 bor i
Migrationsverkets boende i Focushuset i Malmberget, övriga är egenbosatta.
Dessa tillhör Kirunaenheten. Migrationsverket har inget kontor i Gällivare, de
asylsökande får åka till Kiruna.

6.3. Framtid
Migrationsverkets prognos justeras ned något för hur många som kommer söka
skydd i Sverige. Bakgrunden är myndighetens bedömning att den restriktiva
migrationspolitiken i EU håller i sig. Antalet asylsökande och ensamkommande
barn till Sverige minskar och Migrationsverket har avvecklat på flera orter ibland
annat Norrbotten.

6.3.1 Ensamkommande barn
Prognosen för ensamkommande som kommer till Sverige ligger mellan 1 300 till
1 800 med ett huvudscenario på 1 500. Beslut om mottagande av nya barn för
2019 ligger på 1,42 promille. Piteå kommun tar över Gällivares mottagande av

ensamkommande för 2019. De ensamkommande barn/ungdomarna bor i
stödboende och är mellan från 16 år- 19 år. Det finns ett stort behov av egna
bostäder till de som fått uppehållstillstånd.

6.3.2 Bosättning av Nyanlända
Under 2019 bedömer Migrationsverket att 38 000 individer är i behov av
kommunbosättning. Dessa personer består av de som beviljats uppehållstillstånd
med asylskäl, inresta anhöriga till före detta asylsökanden och kvotflyktingar.
9 000 kommer att anvisas varav 5 000 är kvotflyktingar. Norrbotten har tilldelats
ett länstal på 285 anvisningsbara platser enligt Migrationsverkets förslag till
regeringen, under förutsättning att regeringen beslutar enligt förslag. Gällivare
tilldelades 32 platser för 2019, förslag på ändring av kommuntal framfördes till
Länsstyrelsen att fördela om platser till Pajala och Jokkmokk på grund av
svårigheter att hitta bostäder. Detta resulterade i att kommuntalet sänktes till 11
personer att bosätta under 2019 med start av anvisning i januari och bosättning
senast mars.
Placering sker om möjligt utifrån närhetsprincipen men Migrationsverkets
avveckling av Gällivares mottagning gör att antalet anvisningar på personer från
andra orter ökar avsevärt. Vi ser fortsättningsvis att en stor del av anvisningarna
är kvotflyktingar. Plan för bosättning av dessa 11-32 stycken bör förtydligas.
De 18 personer eventuellt något färre som bor kvar på slussboende Lövberga bör
flyttas till permanenta boenden. Kommunen har beslutat att bosätta anhöriga till
ensamkommande, i nuläget känner vi till att en familj på 6 personer som väntas
komma inom kort.

6.3.3 Asylsökande
Migrationsverket har kontrakt på 50 platser i asylboendet i Focushuset i
Malmberget till 191231. Därefter finns ingen plan för asylboende.

6.4. Utmaningar
En inkluderande integration är en långsiktig process som omfattar alla i
samhället. En god integration är en förutsättning för utvecklingen av ett hållbart
samhälle och ett systematiskt arbete pågår. Det handlar om allt från attityder
och förhållningssätt, mottagande och boende till skolgång och utbildning, hälsa
och delaktighet och inte minst förutsättningarna för ett eget arbete. För en god
och inkluderande integration i samhället krävs ett bra samarbete mellan
förvaltningarna, civilsamhället, myndigheter, företag etc. Arbete med att
implementera Gällivare kommuns Integrationsplan för 2016-2020 i kommunens
nämnder och förvaltningar och i samverkansforum med externa aktörer
fortsätter. För en inkluderande integration krävs en fortsatt bra samverkan med
näringslivet och civilsamhället.

Familjernas resurser - villkor och möjligheter - är centrala för möjligheten att
inkluderas i kommunen. Generella insatser med riktat fokus till denna grupp
utifrån integrationsplanen behöver fortsätta prioriteras och medel avsättas.
Arbete och försörjning (inte minst kvinnors försörjning) och språkkunskaper är
centrala resurser som påverkar hela familjens välmående. Möjligheten till ett
boende som stödjer en inkludering i samhället och en social gemenskap är en
utmaning då tillgången på bostäder ännu är begränsad

Behovet av bostäder för att klara bosättning av anvisade- samt ge egenbosatta
möjlighet till egna permanenta bostäder är en stor utmaning. Planering och
tillgång till eget boende för de unga som får uppehållstillstånd (d.v.s. är över 18
år och inte i behov av stöd från socialtjänsten) är av största vikt. Avveckling av
slussboendet på Lövberga och mer permanenta boende lösningar till dessa
personer. Behov finns för tillfälliga och permanenta boenden till de anhöriga till
ensakommande som eventuellt kommer till Sverige, de är inte anvisade och det
finns ingen prognos om hur många det handlar om och när de kan förväntas
komma till kommunen, dessa räknas inte in i kommuntalet.
Fortsätta arbeta och satsa på en god integration och implementering i skolan.
Det är viktigt att stödja och stärka de skyddande faktorer som finns runt alla
barn. Forskning visar att tiden på förskola och i fritidsverksamhet (trots
hemmavarande förälder) är viktigt för bl.a. språkutvecklingen vilket påverkar
förutsättningar att lyckas i skolan och sedermera inkluderingen i samhället. Stöd
i skolan i form av läxhjälp, lovskola på sommaren är några viktiga åtgärder för
de barn och unga som har svårighet att uppnå målen.

