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Kommunens mål 
För perioden 2016-2018 har fyra målområden med tillhörande strategier på 
kommunfullmäktiges nivå prioriterats. Dessa är tillika kommunens mål för god 
ekonomisk hushållning. 
 

Håbo kommun ska under perioden bli: 
 

• Attraktiva 
• Kvalitativa och effektiva 
• Hållbara 
• en kommun med sund ekonomi 
 
Värdegrund 
Alla som kommer i kontakt med Håbo kommun har rätt till ett professionellt 
bemötande präglat av vänlighet, finkänslighet, ödmjukhet, respekt och omtanke. 
”Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats 
med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av 
gemenskap” (FNs allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, Artikel 1). 
Alla barn har rätt till villkor och till skydd mot diskriminering. Alla barns bästa 
ska beaktas vid alla beslut som fattas. Alla barn har rätt till inflytande, yttrande – 
och åsiktsfrihet samt till integritet (FNs barnkonventions grundläggande 
principer). 
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Bakgrund 

Kommunfullmäktige beslutade 2014-09-22 § 54 att anta ett Integrations- och 
flyktingpolitiskt program som syftar till att skapa en helhetssyn på 
integrationsfrågor inom kommunen, ge underlag för prioriteringar och peka ut en 
riktning för framtiden. Programmet omfattar alla som lever och verkar i 
kommunen och slår fast att integration bygger på våra demokratiska värderingar, 
det vill säga allas rätt att delta i samhället på lika villkor. Prioriterade områden 
som lyfts fram är boende, hälsa, samverkan och sysselsättning.  
 
Socialnämnden har samordningsansvaret för att driva på arbetet med att 
genomföra programmets intentioner. Varje styrelse och nämnd har till uppgift att 
genomföra programmets intentioner inom ramen för den ordinarie 
verksamhetsplaneringen och även att årligen upprätta en plan för hur man ska 
arbeta för ökad integration. 
 
För en välfungerande integration behövs hela samhällets engagemang på alla 
nivåer. Utöver den kommunala organisationen utförs ett mycket viktigt 
integrationsarbete inte bara av andra myndigheter utan också av 
frivilligorganisationer, föreningar och genom varje granne till en nyinflyttad 
kommuninvånare. De integrationsinsatserna beskrivs inte här, utan enbart den 
kommunala organisationens arbete i enlighet med kommunens integrations- och 
flyktingpolitiska program. 

Upprättande av handlingsplan 
En tjänstemannagrupp med representanter från samtliga förvaltningar har arbetat 
fram denna handlingsplan som är gemensam för samtliga förvaltningar och 
styrelser och som bereds politiskt av respektive nämnd för beslut av 
kommunstyrelsen. 
 
Handlingsplanen ska enligt kommunfullmäktiges beslut vara tillräckligt konkret 
för att vardera förvaltning och verksamhet ska kunna definiera vad som bör 
uträttas och genomföras inom det egna verksamhetsområdet. Genom att planen är 
gemensam ger den dessutom en helhetsbild över kommunens samlade arbete inom 
området, vilket inte bara är viktigt för kommunstyrelsens uppföljning utan även 
för de enskilda nämndernas och styrelsernas förståelse av området.  

Uppföljning 
Kommunstyrelsen ska enligt programmet följa upp nämndernas och styrelsernas 
planer, aktiviteter och resultat i samband med årsredovisningen. Första 
handlingsplanen bereds politiskt i respektive nämnd senast februari 2016 och 
första uppföljningen med förslag på reviderad handlingsplan sker därmed i 
samband med årsredovisning för år 2016.   
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Disposition 
I handlingsplanens första del beskrivs vilket integrations- och flyktingarbete som 
utförs av respektive förvaltning, för att förtydliga programmets mer övergripande 
skrivning om ansvarsfördelning. Stora delar av verksamheten kan vara lagstyrd, 
vilket dock inte alltid framgår av den korta presentationstexten.  
 
Handlingsplanens andra del består av en matris med aktiviteter som respektive 
verksamhet planerar att genomföra under året för att uppnå programmets 
intentioner. Matrisen ska åtfölja varje årsredovisning med markering huruvida 
aktiviteten är genomförd eller inte.  
 
 
Handlingsplan år 2016 del 1 – Pågående verksamhet 

 
Socialförvaltning 
Förvaltningen arbetar under såväl Socialnämnden, Vård- och omsorgsnämnden 
och Överförmyndarnämnden och har genom Socialnämnden ett samordnande 
ansvar i flykting- och integrationsfrågor. 
 
Inom avdelningen för stöd till familjer barn och unga inryms flyktingmottagandet 
av ensamkommande barn, såväl asylsökande som med uppehållstillstånd, utifrån 
kommunens överenskommelse med Länsstyrelsen. Det innefattar bland annat 
praktiskt mottagande och myndighetsutövning i form av utredning enligt 
socialtjänstlagen, beslut och uppföljning av boende- och stödinsatser, samt HVB-
hem i egen regi. I kommunens regi finns även ett utslussboende för 
ensamkommande med tillhörande ungdomscoacher. Ungdomscoachernas primära 
uppgift är att hjälpa ungdomarna som bor där med integration i det svenska 
samhället.  
Inom avdelningen inryms även familjerätten som ansvarar för att till tingsrätten 
påkalla behovet av särskilt förordnad vårdnadshavare när ett ensamkommande 
barn som vistas i kommunen får uppehållstillstånd. Detta gäller vilken kommun 
som placerat barnet i Håbo.  
 
 Inom avdelningen för stöd till vuxna inryms flyktingmottagandet av nyanlända 
och andra skyddsbehövande med uppehållstillstånd utifrån kommunens 
överenskommelse med Länsstyrelsen. Det innefattar bland annat praktiskt 
mottagande, bostadsförsörjning genom sociala andrahandskontrakt, ekonomiskt 
bistånd efter individuell prövning enligt socialtjänstlagen och ett 
förmedlingsansvar till skola, barnomsorg, arbetsförmedling och 
socialförvaltningens samhällsorientering som utförs i extern regi. De 
anhöriginvandrare som kommer med anknytning till ensamkommande barn 
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mottagna av Håbo kommun ingår inte i överenskommelsen med Länsstyrelsen, 
men mottagandet består av samma delar. 
.  
Överförmyndaren ansvarar för att det utses gode män till de ensamkommande 
barn som vistas i kommunen, även om barnen placerats av annan kommun.  

 
Barn- och utbildningsförvaltning 
De nyanlända elevernas skolbakgrund ser olika ut, men de har gemensamt att de 
brutit upp från de sammanhang där de tidigare levt, vilket kan påverka 
studiesituationen. Så väl asylsökande barn och ungdomar som de med permanent 
uppehållstillstånd har rätt till förskola eller skola enligt skollagen och tas emot i 
utbildning så snart som möjligt. Asylsökande elever omfattas dock inte av 
skolplikten och har bara rätt till utbildning om den påbörjas innan de fyller 18 år. 
Det är den kommun där eleven bor som ansvarar för att erbjuda skola. 
 
Nyanlända barn mellan 7-15 år med erbjuds plats i grundskolan och nyanlända 
ungdomar som är mellan 16-20 år och saknar gymnasieutbildning erbjuds 
utbildning vid introduktionsprogrammet språkintroduktion.  
 
Förskola eller pedagogisk omsorg erbjuds nyanlända barn samt barn till 
asylsökande inom ramen för kommunens platsgaranti. I väntan på plats på 
förskola eller pedagogisk omsorg hänvisas den nyanlände att besöka öppna 
förskolan för att så snart som möjligt bli delaktig i ett socialt sammanhang. 
 
Barn och ungdomar som går i skolan har samma rättigheter till stöd t.ex. i form av 
modersmålsundervisning och studiehandledning på sitt modersmål oavsett om de 
är asylsökande eller folkbokförda i Sverige. De erbjuds också stöd av 
elevhälsovården. 
 
Barn – och utbildningsförvaltningen anordnar även svenska för invandrare (sfi) 
om minst 15 timmar i veckan. Skolan ska i upplägget av utbildningen samverka 
med arbetsförmedlingen och verka för att utbildningen kan kombineras med 
arbetsmarknadsinsatser.  Svenska för invandrare omfattar endast personer som är 
folkbokförda i kommunen. 
 

Bygg- och miljöförvaltning 
Bygg- och miljöförvaltningen ansvarar för kommunens myndighetsutövande 
uppgifter inom bygg- och miljöområdet samt uppgifter inom fysisk planering.  

Inom ramen för integrationsfrågorna medverkar förvaltningen främst genom 
handläggning av bygglov kopplat till de olika typerna av boende för asylsökande. 
Det kan även röra sig om planläggning eller ändring av detaljplan för att ge 
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förutsättningar för att bevilja bygglov.   

Så som flyktingsituationen ser ut idag ställs kommunerna ofta inför problem 
kopplat till plan- och bygglagen (PBL). Sverige befinner sig idag i en situation 
som lagstiftaren inte kunde förutse vid PBLs tillkomst, detta medför att landets 
kommuner mer eller mindre tvingas bryta mot lagen för att kunna hantera den 
uppkomna situationen, vilket riskerar att sätta rättsäkerheten ur spel och på sikt 
även kan undergräva trovärdigheten för lagstiftningen.  

Mot den bakgrunden har därför Boverket föreslagit till regeringen att det behövs 
ändringar i plan- och bygglagen. Att kommunerna känner sig tvingade till att bryta 
mot lagen riskerar att sätta rättssäkerheten ur spel, och på sikt även undergräva 
trovärdigheten för lagstiftningen. Lagändringarna syftar till att underlätta för 
kommunernas hantering av flyktingkrisen vad gäller plan- och bygglagen, PBL 
(2010:900).  

Bygg- och miljöförvaltningen ser kontinuerligt till att vara uppdaterad på de 
lagändringar som kan komma som en följd av Boverkets förslag, liksom att följa 
de rättsfall som successivt ger ramarna för rättstillämpningen. Förvaltningen 
deltar också aktivt när det gäller lokaliseringsutredningar för att finna lämpliga 
byggnader eller markområden för att lösa boendefrågan.      

 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Kultur och livsmiljö 
I den dagliga verksamheten inom Kultur & Livsmiljös olika verksamheter möter 
vi människor med alla typer av bakgrunder. I samarbete med såväl andra delar av 
kommunen som med civilsamhället gör vi olika insatser för att främja integration. 
Den fria tiden, som avdelningen huvudsakligen arbetar med, ser vi som en viktig 
del i integrationsarbetet. Där når vi människor som kommer av fri vilja för att 
utvecklas, kroppsligt eller själsligt, eller bara för sociala relationer. Med det breda 
utbud vi har av verksamheter, dels själva såsom t.ex. bibliotek, fritidsgårdar, 
badhus och ishall, dels föreningarnas verksamhet som ofta bedrivs i våra lokaler 
med stöd av kommunen ger vi stora möjligheter. 
 
Kommunikation 
Kommunikationsstrategi och vägledning tas fram och kommuniceras till 
berörda där bland annat målgrupper, språk och kanaler tydliggörs. Syftet är 
att vägleda, tydliggöra och underlätta för alla berörda parter samt samverka 
och använda sig av den kompetens och redan framtagna information som 
finns i andra kommuner/myndigheter.   
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Håbohus AB 
Håbohus tillhandahåller lägenheter till Håbo kommun för så kallade 
bostadssociala kontrakt. De bostadssociala kontrakten kan användas bland annat 
för nyanlända som inte klarar sin egen bostadsförsörjning. Håbohus håller så 
kallad bointroduktion för alla nya hyresgäster där de viktiga aspekterna för att bo i 
hyresrätt gås igenom tillsammans med hyresgästen. Detta kan genomföras även 
för nyanlända om Håbo kommun tillhandahåller tolk till bointroduktionen. 
Håbohus kan vara behjälplig för socialtjänsten i frågor som rör boendefrågor, 
både i juridiska, tekniska och ekonomiska frågor. Detta handlar om rådgivning 
och inte ett övertagande av arbetsuppgift eller ansvar. Håbohus bör tillsammans 
med socialtjänsten förbättra dialogen kring boendet i bostadssociala kontrakt för 
att bättre kunna stödja nyanlända i sitt boende. 
 

Håbo marknads AB 
Håbo Marknads AB informerar elever på SFI (svenska för invandrare) - 
utbildningens samhällsinformation om vilken hjälp som finns att få för att starta 
företag i Sverige. Vi samarbetar med Almi Företagspartner i Uppsala. I Håbo 
erbjuder vi enskild starta-eget rådgivning, bedömer affärsplaner och bjuder in till 
våra olika mötesplatser som t ex frukostmöten, speeddating, mingel etc. Vi kan 
också hjälpa till att skapa kontakt med lokala företagare för praktik etc. 
 
Håbo Marknads AB anordnar aktiviteten Roligaste Sommarjobbet – RS för 30 
ungdomar 15-19 år. Det innebär utbildning, 2.000 kr och en personlig handledare 
för att komma på och driva sin affärsidé under en sommarmånad.  
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Handlingsplan år 2016 del 2 – Nya aktiviteter för ökad 
integration 
 

Aktivitet Påbörjas Beräknas klar Ansvarig

Tjänstemannagrupp med representanter från 
samtliga förvaltningar och styrelser utgör ett 
forum för fortlöpande kunskapsutbyte, 
uppföljning av handlingsplanen samt utveckling 
inom integrationsarbetet. 

2016 fortlöpande                             
ett par tillfällen 
per termin

Håbo kommun genom de olika 
förvaltningarna och styrelserna.

Omyggnation och iordningsställande av 
bostadslägenheter för nyanlända flyktingar. 
Inköpt fastighet vid Draget. 

kvartal 1, 2016 2016 Kommunstyrelsens förvaltning 
genom fastighetsenheten                                             
Bygg- och miljöflrvaltningen 
och Socialförvaltningen genom 
avdelningen för stöd till vuxna.

Omyggnation och iordningsställande av nytt 
HVB-hem för ensamkommande barn.                                                  
Inköpt fastighet vid Draget. 

kvartal 1, 2016 2016 Kommunstyrelsens förvaltning 
genom fastighetsenheten                                             
Bygg- och miljöflrvaltningen 
och Socialförvaltningen genom 
avdelningen för stöd till barn 

 
Representant från Socialförvaltningen deltar i 
integrationsnätverket i Håbo kommun, för 
kunskapsspridning och samverkan. 

pågår fortlöpande Socialförvaltningen                  
Avdelningen för stöd till vuxna            

Flerspråkig skriftlig bointroduktion tas fram för 
genomgång med nyanlända, vid förhyrning av 
privata bostäder. 

januari 2016 kvartal 1, 2016 Socialförvaltningen                  
Avdelningen för stöd till vuxna

Socialsekreterare för nyanlända inom 
ekonomiskt bistånd medverkar i första 
etableringssamtalet på AF. 

januari 2016 ny fortlöpande 
arbetsform

Socialförvaltningen                  
Avdelningen för stöd till vuxna

Information om landstingets hälsosamtal med 
mera inkluderas i kommunens mottagande av 
nyanlända flyktingar.  

januari 2016 ny fortlöpande 
arbetsform

Socialförvaltningen                  
Avdelningen för stöd till vuxna

Utökad tjänst på mottagningen för 
ensamkommande

december 2015 pågående Socialförvaltningen                                                
Avdelningen för stöd till barn 
och unga

Intensivt arbete för resurshandläggarna löpande pågående Socialförvaltningen                                        
Avdelningen för stöd till barn 
och unga

Se över och vid behov komplettera tillgänglig 
information för nyanlända om rätten till utbildning 
och svenska skolsystemet. 

januari 2016 mars 2016 Barn- och 
utbildningsförvaltningen
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Aktivitet Påbörjas Beräknas klar Ansvarig

Erbjuda elever vid SFI studiestöd utöver 
garanterade 15 h i veckan.  Försöket utvärderas 
efter ett halvår.

januari 2016 juni 2016  Barn- och 
utbildningsförvaltningen  
ansvarig för SFI Håbo 
vuxenutbildning

Former för språkpraktik för SFI-elever inom 
kommunens verksamheter ska utvecklas i  
samarbete med arbetsförmedlingen. 
Praktikplatser för utbildade lärare prioriteras. 

januari 2016 juni 2016  Barn- och 
utbildningsförvaltningen  
ansvarig för SFI Håbo 
vuxenutbildning

Bevaka de lagändringar som görs i plan- och 
bygglagen för att underlätta anläggande av 
boende för flyktingar. Ävenså bevakas den 
rättspraxis som följer.  

pågående Fortlöpande Bygg- och miljöförvaltningen

Medverkar i lokaliseringutredningar för att finna 
lämpliga boenden för flyktingars olika behov av 
boende.   

pågående Fortlöpande Bygg- och miljöförvaltningen

Läxhjälp med medspråkarna - Tidigare aktivitet 
återupptas på tisdagar och torsdagar - 
Samarbete med Fridegårds gymnasiet

2016 Juni 2016 Kommunstyrelsens förvaltning 
genom Kultur och livsmiljö            
folkBiblioteket

Makerspace  för flyktingbarn - Producera en 
amatörfilm om en vinterdag -  Sportlov Aktivitet

sportlov 2016 Februari 2016 Kommunstyrelsens förvaltning 
genom Kultur och livsmiljö            
folkBiblioteket

Skapa förutsättningar för information om och 
deltagande i föreningar

februari 2016 pågående Kommunstyrelsens förvaltning 
genom Kultur och livsmiljö                                          
Förening & Anläggning

Inkluderande aktiviteter vid fritidsgårdar februari 2016 pågående Kommunstyrelsens förvaltning 
genom Kultur och livsmiljö                                
Ung och hälsa

Riktade insatser i ungdomsdemokrati-arbetet mars 2016 pågående Kommunstyrelsens förvaltning 
genom Kultur och livsmiljö                                
Ung och hälsa

Genomföra beslutad infasningsplan av 
bostadssociala kontrakt från 4% till 5%

omgående dec 2017 Håbohus AB                                     
Socialförvaltningen deltar

Genomföra bointroduktion med nyanlända 
(kommunen tillhandahåller tolk)

pågår fortlöpande Håbohus AB                                     
Socialförvaltningen deltar

Ta fram visst underlag till bointroduktion på flera 
språk 

2015 2016 Håbohus AB                                     
Socialförvaltningen deltar

Vara socialtjänsten behjälplig med rådgivning 
kring bostadsfrågor som avtalsskrivning och 
besiktning vid förhyrning av privatbostäder för 
flyktingmottagande. 

omgående fortlöpande Håbohus AB                                     
Socialförvaltningen deltar
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Aktivitet Påbörjas Beräknas klar Ansvarig

Informera SFI-elever vilken hjälp som finns i 
Sverige för att starta företag.

maj 2016 maj 2016 Håbo Marknads AB

Erbjuda SFI-elever enskild starta-eget 
rådgivning

maj 2016 fortlöpande Håbo Marknads AB

Erbjuda SFI-elever Driva eget kompassen - 2 
dagars företagsskola

maj 2016 maj 2016 Håbo Marknads AB

Bygga nätverk nyanlända och lokala företag för 
att skapa praktik, jobbskuggning och anställning

fortlöpande fortlöpande Håbo Marknads AB

Erbjuda 15-19 åringar Roligaste sommarjobbet 
där deltagarna skapar sitt eget sommarjobb. 

juni 2016 juli 2016 Håbo Marknads AB
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