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Inledning 
Vilhelmina Immigrationsservice har under de senaste åren tagit mot ett hundratal flyktingar 
från 9 regioner i världen. I dag arbetar vi med drygt 60 personer. Vilhelmina 
Immigrationsservice är en kommunal service, organisatoriskt placerat vid Lärcentrum. Våra 
tjänster riktar sig till personer med utländsk bakgrund som har ett beslut om uppehållstillstånd 
och Vilhelmina som hemkommun.  
 
Det är lätt för en utomstående att blanda ihop kommunens immigrationsservice med 
Migrationsverkets flyktingmottagning. Migrationsverket är ett statligt verk som utreder 
immigrationsärenden, d.v.s. undersöker om det finns tillräckliga skäl för individer att få 
uppehållstillstånd i Sverige. När väl ett uppehållstillstånd är beviljat, sker en 
kommunplacering och respektive kommuns flyktingsamordning tar vid. 
 
De flesta av våra kommunplacerade flyktingar är ”kvotflyktingar”. Med begreppet 
kvotflykting avses personer som kommer direkt från ett land dit de har flytt från sitt eget land. 
Vilhelmina blir deras första kontakt med Sverige förutom när de väntar på flyg till Vilhelmina 
från Arlanda. 
 
Flyktingsamordningens uppgift är att hålla i den första delen av introduktionen: 

- själva mottagandet 
- införskaffa bostad 
- grundläggande orientering i närsamhället 
- inskolning av barn och ungdomar  
- information om fritidsaktiviteter/ideella föreningar  
- myndighetskontakter 
- introduktion till psykosocialt stöd 

 
Vi håller introduktionssamtal där en första kartläggning sker. En individuell introduktionsplan 
upprättas tillsammans med den sökande och arbetsförmedlingen. Kommunen erbjuder 
aktivitetsbaserad introduktionsersättning som bygger på heldagssysselsättning, och är 
beroende av samverkan med arbetslivet för praktikplatser. 
Utveckling av samverkan mellan kommunerna är betydelsefull för små kommuner för en 
utvecklad integration.  
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Visions- och strategidokument för Vilhelmina 
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Vision: 
Vilhelmina Immigrationsservice ska skapa förutsättningar för personer med utländsk 
bakgrund att skaffa sig egen försörjning och trygghet i vår bygd, och också vara en resurs för 
arbetskrafts- och kompetensförsörjning lokalt och regionalt. 
 

Strategi: 
Vi ska operativt möta immigrationsbehoven till kommunen och ha fokus på kvalitativt god 
utbildning och praktik som leder till arbete eller vidarestudier. 
 
Immigrationsservice ska fortsättningsvis intensifiera sin samverkan med frivilliga 
organisationer. I synnerhet de organisationer som redan idag har ett samarbete med flyktingar, 
såsom Röda Korset, Rädda Barnen och Vilma-Asyl vilka redan finns etablerade i Vilhelmina. 
 

Målsättningar 2009-2010 
- Svara för att ett nytt avtal om mottagande med Migrationsverket upprättas.  
- Svara för att ett trettiotal personer tas emot varje år. 
- Tillse att samtliga introduktionsplaner upprättas enligt Migrationsverkets riktlinjer. 
- Genomföra strukturerade uppföljningar av introduktionsplanerna med varje individ minst 

en gång per år. 
- Skapa ett system där kunskaper och arbetssystem dokumenteras för att säkerställa 

flyktingsamordningens dagliga verksamhet, och den enskilde individens rättssäkerhet. 
- Samverka inom kommunen samt med kringliggande kommuner kring jourverksamhet och 

beredskap. 
- Skapa ett register med praktikplatser för språkpraktik och arbetspraktik. 
- Medverka till att yrkesinriktade utbildningar genomförs i samråd med bransch och 

utbildningsanordnare. 
- Senast under hösten 2009 ska flyktingsamordningen ha arbetat fram en plan för hur vi ska 

arbeta med kontinuerligt värdegrundsarbete och förebyggande verksamhet mot våld. 
 


