
Flyktingmottagande 
Verksamhetens uppdrag 
Håbo kommun har avtal med Länsstyrelsen 
om ett mottagande av nyanlända flyktingar 
eller skyddsbehövande. 
 
Arbetsförmedlingen har huvudansvaret att 
samordna mottagandet av flyktingar och 
etableringen på arbetsmarknaden. 
Arbetsförmedlingen gör tillsammans med Dig 
upp en etableringsplan som handlar om Din 
väg till arbete och som ger Dig rätt till 
etableringsersättning från Försäkringskassan. 
 
Kommunen ansvarar för att erbjuda boende, 
svenskundervisning för invandrare (SFI), 
samhällsorientering, samt skola och 
barnomsorg. Inom kommunen är det 
socialförvaltningen och flyktingsekreteraren 
som har ett särskilt ansvar för flykting-
mottagandet. 
 
För Dig som är över 65 år eller av andra 
anledningar inte har rätt till 
etableringsersättning ansvarar 
socialförvaltningen också för att pröva Din 
ansökan om försörjningsstöd enligt 
socialtjänstlagen. 

Verksamhetens syfte 
Socialförvaltningens arbete syftar till att 
hjälpa Dig till snabbast möjliga själv-
försörjning och till Din och Din familjs 
delaktighet i samhället. 

Boende 
Flyktingsamordnaren tar emot Dig och visar Dig 
till den bostad kommunen ordnat. Har Du inga 
möbler är lägenheten delvis möblerad av oss. 
Flyktingsamordnaren hjälper Dig att ansöka om 
lån från CSN (Centrala studiestödsnämnden) och 
när Du kan köpa egna möbler lämnas de lånade 
möblerna tillbaka till kommunen.  
 
Bostaden hyr Du i andra hand av kommunen och 
Du betalar själv Din hyra. Kommunen eftersträvar 
att hitta bostäder som passar varje familjs storlek 
och förutsättningar. Det kan dock hända att Du en 
tid efter ankomst till kommunen behöver byta 
bostad för bättre individuell anpassning. Till 
exempel kan en flytt till en mindre bostad behövas 
för att sänka Din hyreskostnad. 
 
Du rekommenderas att ställa Dig i bostadskö för 
framtida eget förstahandskontrakt. 

SFI, skola och barnomsorg 
SFI anordnas av kommunens Bildnings-
förvaltning. Barnens skola och barnomsorg 
anordnas av kommunens skolförvaltning.  
 
Det är arbetsförmedlingen som hjälper Dig med 
anmälan till SFI. 
 
Flyktingsamrodnaren kan hjälpa Dig att ansöka 
om plats i skola/förskola för Dina barn. Om Du 
vill kan flyktingsamordnaren också följa med Dig 
när Du första gången ska träffa lärare eller 
förskolepersonal.  

Samhällsorientering  
Samhällsorienteringen omfattar minst 60 timmar 
och innehåller information om följande områden: 
 
 Att komma till Sverige 
 Att bo i Sverige 
 Att försörja sig och utvecklas i Sverige  
 Individens rättigheter och skyldigheter 
 Att bilda familj och leva med barn i Sverige 
 Att påverka i Sverige 
 Att vårda sin hälsa i Sverige 
 Att åldras i Sverige 
 
Flyktingsekreteraren ansvarar för 
samhällsorienteringen och bjuder in bland annat 
skola, socialtjänst, polis, samt hälso- och sjukvård 
för att informera Dig om livet i Sverige och i 
Håbo kommun. Vid behov används tolk.  
 
Ditt deltagande i samhällsorienteringen är alltid 
en del av Din etableringsplan och Du får ett intyg 
efter genomgången samhällsorientering.  
 
Samhällsorienteringen och SFI ges på olika tider 
så att Du utan problem kan delta i båda, och under 
tiden har Dina barn rätt till barnomsorg. 

Kontaktinformation  
Enhetschef  0171-527 81 
Flyktingsamordnare: 0171-528 03 
 
E-post: myndighetsenheten@habo.se 
Besöksadress: Centrumleden 1, 746 80 Bålsta. 
 

mailto:myndighetsenheten@habo.se


Hjälp oss att bli bättre! 
Meddela oss Dina synpunkter på hur vi 
utför vårt uppdrag. Det gör Du genom 
att: 
 
Gå in på vår webbplats: 
www.habo.se/synpunkter 
 
Skicka SMS: skriv Håbo mellanslag 
och Ditt meddelande till 71350. 
 
Skicka E-post till: 
synpunkter@habo.se 
 
Skicka ett brev till: 
Synpunkter 
Håbo Kommun 
746 80 Bålsta 
 
Ring oss: 
På telefon 0171-525 00 
 
 
 
 
Personuppgifter som sänds till kommunen 
behandlas enligt personuppgiftslagen, PUL. 
Du medger att informationen Du lämnar får 
lagras och bearbetas i register hos 
förvaltning/nämnd. Du har rätt att begära 
utdrag och rättelser. 

Socialförvaltningen i  
Håbo kommun 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Värdegrund 
Alla som kommer i kontakt med  

sociala verksamheter i Håbo kommun  
har rätt till ett professionellt bemötande 

präglat av vänlighet, finkänslighet, 
ödmjukhet, respekt och omtanke. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Håbo kommun,  
Socialförvaltningen 
746 80 BÅLSTA 
Telefon: 0171 - 525 00 vxl 
Telefax: 0171 - 563 33 
Hemsida: www.habo.se 
E-post: socialnamnden@habo.se 

 
 

 
 

Myndighetsenheten 

Flyktingmottagande 

Kvalitetsdeklaration 
– ett sätt att tydliggöra innehållet i den 

kommunala servicen. 
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