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Vår integrationsstrategi 

Malå kommun har antagit en integrationsstrategi för att tydliggöra vad Malå kommun 

vill med mottagandet och integrationen på längre sikt utifrån ett helhetsperspektiv. 

Vad vill vi med integrationen? 

För att mottagandet och integrationen ska fungera på längre sikt så är det viktigt att 

kommunen genom samsyn och samhandling, i samverkan med andra aktörer, 

arbetar långsiktigt med följande fokusområden: 

• Öka inflyttningen och tillvarata nyinflyttades kompetens 

• Service, stöd och utbildning som är tillgänglig och bra för alla. 

• Stärka den sociala sammanhållningen. 

 

Integrationsstrategins mål i tre steg  

Malå kommun ser Tillhörighet, Framtid och Fritid som viktiga mål. 
I Malå ska vi jobba aktivt med alla tre steg och ständigt förbättra för att hela 
kommunens invånare ska få service och stöd som är begripligt och av god kvalitet. 

1) Steg ett – att på ett bra sätt ta emot nyanlända som fått uppehållstillstånd och 
bosatt sig i kommunen. Det handlar om att vara attraktiv för potentiella inflyttare för 
att de ska välja Malå som boendeort. Vi skapar gemensamt en Tillhörighet där alla 
känner sig inkluderade. 

2) Steg två – att tillvara ta nya kompetenser som kommer till Malå där kommunen 

öppnar upp fler av sina arbetsplatser genom praktik och nystarts jobb för att fler 

nyanlända snabbare ska komma in i arbetsmarknaden. 

Genom att aktivt jobba för att fler snabbare ska komma i arbete, få utbildning och 

bostad skapas förutsättningar för nyinflyttades Framtid att bo leva och verka i Malå 

kommun. Vi samarbetar med Arbetsförmedlingen för att bättre kunna matcha fler i 

arbete och skräddarsy utbildningsmoment och genom att tillvarata individers olikheter 

ökar chansen att fler blir anställningsbara, både i kommunens verksamheter och i 

näringslivet. Utvecklingsarbete inom Malå kommun bedrivs bland annat i 

utvecklingsprojektet SIKT 2.0 (Samverkan för Inkludering, Kompetensförsörjning 
och Tillväxt) som kommunen sökt pengar tillsammans med Region 10.  

3)Steg tre – att skapa bra förutsättningar för invånare att leva tillsammans och 

arbeta förebyggande för att minska risker för segregation. Genom att utveckla 

kontaktnäten mellan invånare skapas en aktiv Fritid, där nätverk och mötesplatser 

skapar utvecklingskraft. 
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Läget just nu 

Mottagandet minskar 

Den minskade flyktinginströmningen gör att allt färre nyanlända nu kommer till 

Sverige och Malå.  

Detta innebär inte att integrationsarbetet avtar då det redan finns många i Malå 

kommun som fortfarande räknas som nyanlända.  

Samarbetet med civilsamhället  

Civilsamhället spelar en viktig roll för att nya Malåbor ska bli delaktiga och trivas i 

Malå kommun. Malå kommun ska stimulera goda idéer och engagemang hos 

organisationer och föreningar där syftet är att inkludera fler nyinflyttade i pågående 

verksamheter och aktiviteter.  

Kulturdag, Midsommarfirande, Nissarnas Jul och Kulturnatta är några exempel på 

tidigare samarbeten med ideella föreningar, där det skapats både mötesplatser och 

kulturutbyten där nyanlända får ta del av svenska traditioner och högtider.  

Utmaningar framåt 

Vi behöver stärka kontakter, förståelse och tillit mellan medborgare i kommunen för 

att minska risken för segregation. Malå kommun ska arbeta förebyggande och 

integrerande för att möta de behov som finns för de som har svårare att komma ut på 

arbetsmarknaden, inte minst i gruppen kvinnor och unga vuxna.  

Utmaningar för integrering i samhället finns i hela Sverige och Malå kommun behöver 

arbeta aktivt med integrationsstrategins mål under kommande år för att göra Malå 

kommun till en attraktiv plats där olikheter skapar utvecklingskraft. 

 

 

  

Figuren illustrerar integrationsarbetet i Malå kommun 
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Malå kommuns mål i ovan nämnda tre steg 

Tillhörighet 
Samhällsorientering, Hälsa, Hedersrelaterad våld och förtryck och Jämställdhet 

 
Midsommarfirande 2019, Släppträskbrännan 

Vi vill 
- att alla människor ska ges rättigheter, skyldigheter och möjligheter att forma 

och påverka samhället och sina egna liv. 

Vi ska 
- erbjuda samhällsorientering.  
- skapa förutsättningar för en god psykisk och fysisk hälsa. 
- skapa mötesplatser 

 

Framtid 
Arbetsmarknad, Utbildning, Bostäder, Stanna eller återvända 

 
Malå samhälle, Foto: www.ricke.se 

Vi vill 
- att fler ska välja att bli malåbo 

- få fler i arbete och studier 

Vi ska 
- marknadsföra Malå som en bra plats att bo, leva och verka 
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- ha nära samarbete med myndigheter, näringslivet, civilsamhället och 
Nilaskolan 

-  

Fritid 
Nätverk och Deltagande 

 
60-talsveckan 2016, Sjörundan 2020 i Laggträsket och SFI-elever i Tjamstanbackarna 2013 

 
 
Vi vill 

- ge goda förutsättningar för att skapa mötesplatser och nätverk  

Vi ska 
- främja engagemang, samarbeten och ge stöd till föreningsliv, ideella 

organisationer samt studieförbund och samfund 

- skapa mötesplatser 

 

 

Revidering och utvärdering 

Strategin för integration i Malå Kommun 2021 - 2025 Malå – en attraktiv plats där 

olikheter skapar utvecklingskraft ska revideras och utvärderas vid behov eller innan 

utgången av 2025.  

 

 


