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Ansökan - Studentuppsats i Samverkan  

 

 

Grundläggande information om verksamheten 

 

Namn/benämning 

Kiruna Kommun, integrationsenheten 

 

Ort 

 

Vår verksamhet 

Integrationsenheten är en kommunal verksamhet som ska underlätta för 

nyanlända, nyinflyttade och Kirunabor att få information om integration och hur en 

kan bidra, få hjälp eller sprida idéer. Genom samverkan arbetar vi för en positiv och 

givande integration. Bland annat träffas viktiga aktörer från den interna kommunala 

organisationen, och även flera externa aktörer och myndigheter har samverkan med 

Integrationsenheten. Så sprider vi kunskap och erfarenhet till varandra, utvecklas och 

blir ännu bättre på att arbeta med att integrera människor från minoriteter och 

majoriteten med varandra! 

 

Information om verksamhetens intresseområde 
Kiruna kommuns vision: 

Vår övertygelse om människors lika värde är lika djup och värdefull som vår malm.  

Våra ambitioner är högre än våra fjäll.  

Våra näringar gör oss världsledande.  

De stora vidderna ger rymd åt ursprung och nytänkande.  

Vi är Kiruna. 
 

Integrationsenhetens vision är att bli Sveriges bästa kommun på integration inom 

området nyanlända.  

Nu vill vi veta, vad gör vi bra och vad kan göras bättre kopplat till våra mål och vår 

integrationsstrategi. Vi ser integration som ett tvåvägsansvar, det är inte bara den 

nyanlände som ska integreras, även ”gammkirunabor” behöver ta sitt ansvar för 

integration.  
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Kommunledningen har satt upp 3 mål till 2020  

Övergripande mål 

• I samverkan med näringslivet har vi skapat 1000 nya jobb 

• I samverkan med universitet och högskolor har vi etablerat Camp 

Kiruna med minst 400 heltidsstuderande 

• Vi har plats för alla vi är ett jämställt och inkluderade samhälle 

 

Utifrån dessa arbetar verksamheten fram sina årliga mål, som för 2018 är 

• Vi ska skapa strategier och rutiner för samverkan 

• Varje individ ska vara på rätt plats 

• Fler i egenförsörjning  

 

Vi är väldigt intresserad av ett elevarbete för att förbättra vårt arbete och fortsätta vår 

väg på Sveriges bästa kommun på integration. 

 

 

Kontaktinformation 

 

Kontaktperson i verksamheten 

Monica Isaksson Enhetschef Arbetsmarknad och Integration 

 

E-post till kontaktperson 

Monica.isaksson@kiruna.se 

 

Telefonnummer till kontaktpersonens arbetsplats 

0980-702 01 

Ansökan sänd till: catarina.lundqvist@kfbd.se 

 

 

Vid frågor kontakta: 

FoUI Norrbottens Kommuner,  

Catarina Lundqvist, Vetenskaplig ledare Utbildning och Lärande, 

catarina.lundqvist@kfbd.se tel 0706935433 
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