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I den uppdaterade integrationslagen som trädde i kraft 1.1.2023 poängteras i större utsträckning än

tidigare kommunens ansvar för integrationsarbetet. Detta ställer högre krav på kommunen och

bidrar till att största delen av servicen till nyinflyttade ges av kommunen. Detta bör dock ske i tätt

samarbete med arbets- och näringsbyrån och välfärdsområdet. Kommunen ansvarar i samarbete

med arbets- och näringsbyrån för uppgörandet av inledande kartläggningar och

integrationsplaner, där även välfärdsområdet bör involveras vid behov.

Lagens syfte är att stödja invandrarens delaktighet i samhället, sörja för att alla invånare får

basinformation om det finska samhället, producera tjänster som främjar integration och möjlighet

till arbete. Avsikten är även att på ett lokalt eller regionalt plan främja internationalitet,

likabehandling och jämlikhet samt en positiv växelverkan mellan befolkningsgrupper. 

I lagen lyfter man särskilt fram vikten av att i initialskedet informera, ge rådgivning och vägledning

till de nyinflyttade. Kommunen står som ansvarig och samordningsansvarig för utvecklingen av

invandrarnas integration samt för planeringen och uppföljningen av den på en lokal nivå. 

Därmed har kommunen skyldighet att ombesörja att kommunens tjänster även är lämpade för

invandrare och att de tjänster och åtgärder till innehållet och omfattningen är sådana som behovet

i kommunen förutsätter. Tjänsterna och åtgärderna för målgruppen kan även ordnas i samarbete

med övriga kommuner.

Enligt integrationslagen § 32 ska kommunen eller flera kommuner tillsammans för att främja

integrationen och stärka det sektorövergripande samarbetet göra upp ett program för

integrationsfrämjande som godkänns i respektive kommuns kommunfullmäktige och ses över

minst vart fjärde år. Programmet beaktas när en budget och ekonomiplan enligt 110 § i

kommunallagen (410/2015) görs upp. Integrationsprogrammet ska ses som ett strategiskt

dokument och stöd för de som arbetar med främjande av integration. 

Kommunernas hälsning
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Åtgärdsprogram 2023 – 2025

Mål Åtgärd Ansvarsinstans Samarbetspartner Uppföljning

Koordinering
av integration

Integrationsarbetet
samordnas centralt

Kommunspecifikt Övriga aktörer, ex.
välfärdsområdet,
tredje sektorn

Årlig genomgång av
samordnandet och
resursering 
i budgeteringsskedet

Grunden för inkludering och integration

Samarbete inom
kommunen

Främjande av
integration syns inom
alla kommunens
enheter

Kommunen Enheterna Fortlöpande möten
och aktiviteter
enheterna emellan

Samarbete med
andra kommuner

Regelbundna träffar
med ansvariga inom
integrationsarbetet

Kommunerna Sakkunniga bjuds
in vid behov 

Gemensamma möten
2-4 ggr per år

Samarbete med
övriga aktörer

Årliga samman-
komster med
integrations-
främjande aktörer

Kommunen/
kommunerna

Tredje sektorn och
församlingen

Gemensamma
evenemang 1-3 ggr
per år

Giltigt
integrations-
program

Utvärdering och
uppdatering vid behov
av integrations-
programmet

Kommunerna Välfärdsområdet Uppdatering vart
fjärde år

Inledande kartläggning
för en invandrare som får
utkomststöd, annat än
tillfälligt (kommunen) och
för en invandrare som är
arbetslös arbetssökande
(AN-byrån) samt för en
invandrare som begär på
eget initiativ. Efter den
inledande kartläggningen
görs integrationsplan vid
behov

En tjänsteinnehavare
som ansvarar för
uppgörande av
inledande 
kartläggning

Kommunen,
AN-byrån

Välfärdsområdet Antalet
integrationsplaner
per år

Rådgivning på eget
modersmål och 
möjlighet till
tolktjänster

Respektive
myndighet tillgodoser
behovet av tolkning

Kommunens
enheter

Producenter av
tolktjänster

Årligen enkät för
invandrare

Stöda hela familjens
integrationsprocess 
på ett väsentligt
sätt

Kartläggning och
ordnande av
familjeanpassad
service som 
kan erbjudas på
fritiden

Ansvarig för
integrations-
arbetet samt
fritidssektorn i
kommunen

Tredje sektorn Årligen enkät för
invandrare

Främjande av
delaktighet 

Främja
medborgaraktivitet
och valdeltagande
genom att informera
på flera språk

Kommunen Information och
material på för
kommunen 
relevanta språk



Mål Åtgärd Ansvarsinstans Samarbetspartner Uppföljning

Mångsidig och
samordnad
information 
till invandrare

Tillhandahåller,
sammanställer och
distribuerar 
aktuell information i
överenskomna kanaler

Respektive
samarbetspart
förmedlar 
information till
kommunens
integrations-
ansvariga

Kommunens
enheter,
välfärdsområdet, 
tredje sektorn

Information och
material på för
kommunen 
relevanta språk

Sociala förhållanden och nätverk

Social samhörighet Skapa mötesplatser
för att knyta nya
kontakter mellan
invånare

Kommunen Tredje sektorn Antal mötesplatser
per år

Vänpersoner Rekrytera, utbilda
och upprätthålla
verksamheten

Kommunen Tredje sektorn Antal vänpersoner
per år

Samhällets
mottaglighet

Främja samhällets
mottaglighet t.ex.
genom att undanröja 
diskriminerande
strukturer, utveckla
tjänster och påverka
attityder

Kommunen, 
tredje sektorn

Kommuninvånarna Årlig uppföljning av
skapat och använt
informationsmaterial 

Mål Åtgärd Ansvarsinstans Samarbetspartner Uppföljning

Främjande av
delaktighet och
jämställdhet

Subventionerade/
avgiftsfria kurser
vid vuxen- och 
medborgarinstitut
för invandrare

Kommunerna
(vuxen- och 
medborgarinstitut,
fritid och kultur)

Antal ordnade
kurser och
deltagare

Hälsa och välbefinnande

Främjande av fysiskt-
och psykiskt
välbefinnande

Hänvisande till och
tillhandahållande av
social-, hälso-, 
och sjukvårdstjänster

Välfärdsområdet Regelbundna möten
med välfärdsområdet för 
att kunna hänvisa till
rätta tjänster

Kommunen

Främjande av fysiskt-
och psykiskt
välbefinnande

Utbud av
fritidsaktiviteter, kultur,
ungdomstjänster 
och motionsrådgivning

Kommunerna TEA-viisariKommunens olika
sektorer, tredje
sektorn

Mål Åtgärd Ansvarsinstans Samarbetspartner Uppföljning

Barn och unga

Förstärka språkliga
och kulturella
färdigheter 

Deltagande i fritids-
och språkstärkande
aktiviteter

Kommunen Antal ordnade
aktiviteter och
deltagare

Förstå likabehandling
och respektera 
kulturella och andra
skillnader

Deltagande i kulturella
aktiviteter och
evenemang

Kommunen Antal evenemang
och deltagare

Tredje sektorn

Tredje sektorn



Kommunspecifikt
(Grundläggande
utbildning,
vuxen-/
medborgarinstitut)

Mål Åtgärd Ansvarsinstans Samarbetspartner Uppföljning

Individuellt stödjande vid
övergången
från grundläggande
utbildning till andra
stadiet

Uppsökande
ungdomsarbete,
skolcoach,
studiehandledare

Grundläggande
utbildning,
Föregångarna,
JobCenter

PARent inom det
uppsökande
ungdomsarbetet

Möten inom
sektorövergripande
rådgivnings- och
servicenätverket

Sysselsättning och kompetens

Främjande av
sysselsättning av unga
inom egen kommun

Sysselsättnings-
främjande service
till 17-29 åringar

JobCenter/
Föregångarna

Kommunen,
Welcome office,
Servicepunkten

PARty för
ungdomsverkstaden

Statistik

Främjande av
sysselsättning av vuxna
inom kommunens
enheter

Erbjuder
arbetsprövning,
läroavtalsplatser,
lönestödsplatser
och arbetsplatser

Kommunens
enheter

AN-byrån,
sysselsättnings-
koordinatorerna,
näringslivscentralerna

Antalet sysselsatta
inom enheterna

Möjliggörande av
språkstudier i finska
eller svenska på olika
nivåer

Utökande av
möjligheter att
delta i befintlig
undervisning

Antal invandare som
genomfört UMAKO-
studier per år

Antal studerande per
år som har avlagt
svenska 
eller finska som andra
inhemska språk
 

Mål Åtgärd Ansvarsinstans Samarbetspartner Uppföljning

Boenderådgivning Tillgängliggöra,
upprätthålla och
revidera invånarguiden
för trivsamt boende.
Översättande till flera
språk samt ett urval
av anvisningar i
bildformat.

Bostadsbolagen Uppdaterad
invånarguide på för
kommunerna 
relevanta språk

Boende

Stärkande av
kompetensen inom
tredje sektorn

Föreläsningar,
information och
nätverkande gällande
mångfald och
inkludering

Kommunen Kommunerna i
samarbete med
varandra

Antal föreläsningar

Kommunerna


