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Flyktingmottagande 
 

Nyanlända flyktingar med uppehållstillstånd i Gävle 
kommun 

Arbetsmarknadsenheten har i Gävle kommun uppdraget att tillsammans med 

kommunala förvaltningar och bolag samt andra berörda myndigheter 

genomföra och utveckla integrationsarbetet och därmed säkerställa bra 

etablering för nyanlända flyktingar i Gävle kommun. 
 

 

Alla nyanlända flyktingar som har fått 

uppehållstillstånd och folkbokför sig i 

Gävle kommun får hjälp av 

kommunen att etablera sig i vår 

kommun. 

Skola och barnomsorg 
Via vår flyktingmottagning får man 

hjälp med att anmäla barn till 

förskola, grundskola och gymnasium. 

Vi hjälper även till med att komma 

igång med studier i svenska på Sfi.   

Samhällsinformation 
Flyktingmottagningen ger också 

samhällsinformation om t ex 

skattesystemet, hur man använder 

banken och hälso- och tandvård. 

 

Sätta bo 

De som behöver medel för att skaffa 

inventarier till hemmet får 

information om hur man ansöker om 

ett hemutrustningslån. 

 

Bo, Säkerhet & Miljö 
I Sverige är miljöfrågor viktiga och 

många anser till exempel att man ska 

spara energi, sopsortera och inte slösa 

på vatten. Att förstå det synsättet 

bidrar till en ökad miljömedvetenhet 

och till integration i samhället. Den 

kunskapen erbjuds i Kunskapsblocket 

Bo, Säkerhet & Miljö i samarbete med 

organisationer inom området. 

(läs mer i separat Bo Skerhet 

Miljo.pdf) 

 

 
 



 

 

Målgrupp 
Nyanlända flyktingar med 

uppehållstillstånd 

 

Syfte 

Att samordna och säkerställa 

kommunens insatser för nyanlända 

flyktingars etablering så att det ger 

förutsättningar till individens egen 

försörjning och delaktighet i Gävle 

 

Mål 
Att nyanlända flyktingar efter avslutad 

introduktion ska vara delaktiga i 

arbets- och samhällsliv och därmed en 

resurs i samhället. 

Beställare 
Arbetsförmedlingen 

Migrationsverket 

Samarbetspartners 
Privata företag 

Gävle kommuns förvaltningar 

Landstinget Gävleborg 

Statliga myndigheter och verk 

 
Upplägg 

 Praktisk mottagning i samband med 

bosättning  

 Anmälan till förskola, grundskola, 

gymnasieskola, SFI, hälso-

undersökning 

 Ansökan och information om 

hemutrustningslån  

 Orientering om ekonomiska 

försäkringssystemet 

 Initialt anpassad samhälls-

information 

 

 
 

 
 

Adress 

Arbetsmarknadsenheten 

Praktiksamordning 

801 84 Gävle kommun 

 

Besöksadress 

Fleminggatan 30 D 

 

Verksamhetschef 

Radmila Sjöberg  

026- 17 97 73 

radmila.sjoberg@gavle.se 


