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Källa: http://www.integration.fi/ 
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Urvalsprocess. För att välja kvotflyktingar görs urvalsresor under 

vilka Finlands representanter intervjuar personer som UNHCR 

föreslagit för Finland. På basis av intervjuerna och övriga dokument 

fattar Migrationsverket beslut om vilka personer som väljs som 

kvotflyktingar.  

NTM-centralerna kommer sedan tillsammans med kommunerna 

överens om kvotflyktingarnas ankomst till kommunplatser som 

fastställts på förhand. 
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http://www.korsholm.fi/
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Har du kommit till Österbotten för studier, arbete, 
äktenskap eller familjeliv, som flykting eller 
asylsökande? 
 

Welcome Office tillhandahåller information och 
tjänster för invandrare, företag, kommuner och 
samarbetspartners. 
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Kvotflyktingmottagning - 
grundläggande för-

beredelser 

Förberedelser för 

genomförande 
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Flyktingmottagningens integrationsprocess  
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PSYKOSOCIAL KARTLÄGGNING 

I Korsholm görs en psykosocial 
kartläggning med varje nyanländ 
flyktingfamilj. Kartläggningen 
omfattar tre hembesök och 
målsättningen är att utreda 
individernas psykiska mående, för 
att sedan kunna erbjuda 
ändamålsenliga stöd- och 
vårdinsatser. 

Den psykosociala 
kartläggningsmodell som används 
är framtagen av leg. psykolog Sture 
Enberg. 
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Verksamhet 
Förberedelse skedet 

(inleds senast 6 mån före flyktingarnas 
ankomst) 

Mottagningsskedet 
(ankomst-datum – ca 1,5 månader) 

Integrationsskedet 
(ca 1,5 mån – 4 år) 

Flyktingmottagning 
& 

integration 

 Välfärdsteamet 

 Leda eventuell urvalsprocess 

 Myndighetskontakter 

 Samordnande av frivilliga 

 Vänfamiljs- rekrytering & utbildning i 
samarbete med Röda Korset 

 Planering av psykosocialt stöd 

 Samarbetsmöten och planering av 
integrationsutbildning, föräldrastöd, 
handledning mm 

 Information: material, koordinering & 
informationstillfällen 

 Personalresursplanering 

 Koordinera insamlingar och iordning-
ställande av lägenheter 

 Insamlingar i samarbete med RK 

 Mottagning och praktisk handledning 

 Registrering hos myndigheter 

 Ankomstintervju 

 Inledande informationstillfällen med 
familjerna 

 Utkomststöd 

 Vänfamiljsverksamhet 

 Psykosocial kartläggning  

 Inledande kartläggning + integrationsplan 
(för arbetssökanden i samarbete med 
arbets- och näringsbyrån) 

 Myndighetskontakter 

 Dokumentering 

 Praktisk handledning 

 Utkomststöd 

 Koordinera och stöda/handleda 
vänfamiljerna (samarbete med Röda 
Korset) 

 Passansökan 

 Skattebyrån, försäkringsbolag, arbets- och 
näringsbyrån, bank 

 Individuell kartläggning + uppföljning av 
integrationsplan 

 Psykosocial kartläggning & psykosocialt 
stöd 

 Hobbyverksamhet 

 Förebyggande barnskydd 

 Dokumentering 

 Arbetsmarknadsorientering 

 Föräldrastöd  

 Administration & statliga ersättningar 

Hälso- & sjukvård 

 Välfärdsteamet 

 Bistå i eventuell urvalsprocess 

 Utse ansvarig sjukskötare, läkare & 
hälsovårdare på barnrådgivningen samt 
informera tandkliniken 

 Planera psykosocialt stöd (i samarbete 
med flyktingmottagningen) 

 Förboka av skötar- och läkartider, 
hembesök, vaccinationsdagar, infodagar 

 Personalresursplanering  

 Hembesök 

 Första hjälpen startpaket 

 Hälsokontroll + röntgen 

 Läkarkontroll 

 Barnrådgivning 

 Tandhygienist 

 Vaccinationer 

 Psykosocial kartläggning  

 Vid behov kontakt till skolhälsovård där 
förberedande undervisning sker (samtycke) 

 Barnrådgivningen 

 Tandkontroll för barn och unga 

 Akut tandvård för vuxna 

 Infotillfällen (exempelvis info om 
sjukvårdssystemet & preventivmedels-
rådgivningen) 

 Vaccinationer 

 Psykosocial kartläggning & psykosocialt 
stöd 

Barndagvård 

 Välfärdsteamet 

 Bistår i eventuell urvalsprocess 

 Reservera dagvårdsplatser 

 Fortbildning/information för personalen 

 Ansökan om dagvård 

 Aktuella daghem besöks (inskolning) + info 
om verksamheten till vårdnadshavarna 

 Föräldramöte 

 Träning för barnet i språkanvändningens 
olika funktioner 

 Barnets lärande av svenska som andra 
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språk vävs in i verksamhetens alla 
delområden 

 Barnets ges möjlighet att ta del av den 
finländska kulturen  

 Olika kulturerna lyfts fram i verksamheten  

 Om antalet förskolebarn med samma 
modersmål överstiger 4 barn, ordnas 
hemspråksundervisning (resurs) 

Skola 

 Välfärdsteamet 

 Förberedande undervisning 
 

 Anmälan till skola och eftis 

 Aktuell skola besöks + info inom 
förberedande undervisning både till 
vårdnadshavare och elever. 

 Föräldramöte 

 Inkludering i den egna anvisade närskolan. 
Lärare behöver fortbildning 

 Utreda hur hemspråksundervisningen ska 
ske. Detta kräver resurser och lärare som 
kan elevernas hemspråk. 

Fastighetsverket & 
Korsholms bostäder 

 Välfärdsteamet 

 Reservera lägenheter med början ca tre 
månader före beräknat ankomstdatum 

 Bostadsförmedling  

 Hyreskontrakt 

 Samarbete 

Familje- & 
individomsorg 

 Välfärdsteamet 
 

 Barnskydd vid behov  Barnskydd vid behov 

 Familjestöd vid behov 

Fritidsavdelningen 

 Välfärdsteamet 

 Planera verksamhet så att den stöder 
integrationen i de ungdoms- och idrotts-
aktiviteter som ordnas 

 Introducering och besök på ungdomsgården 

 Träffar med ungdomsledare 

 Info om flyktingintegration för de ungdomar 
som redan är inne i verksamheten 

 Deltagande i lovverksamhet 
och ungdomsgårdsverksamhet 

 Integrering i föreningsverksamhet 

Vuxeninstitutet 

 Välfärdsteamet 

 Kursplanering: Skräddarsydda kurser med 
fokus på integration planeras inom varje 
sektor 

 Välkomstevenemang ordnas för flyktingarna 
och inbjudna 

 Kursbesök genomförs tillsammans med 
institutets planerare 

 Val av kurs och registrering till denna 

 Planering av integrering i grundläggande 
konstundervisning för barn och unga 

 Kvällskurser (flyktingarna integreras i den 
normala kursverksamheten) 

 Föreläsning om flyktingarnas hemland 
ordnas för allmänheten 

 Föreningskväll ordnas i samarbete med 
kommunens föreningar för att presentera 
möjligheter till fritidssysselsättning 

Tredje sektorn 

Röda Korset:  
- Insamling av kläder, textiler och husgeråd 

+ möbler 
- Inreda lägenheter 
- Vänfamiljsutbildning 

Församlingen 

Röda Korset:  

 Stöd vid mottagningen och vid behov vid 
registreringen 

Församlingen: 

 Ankomstmat 

 Vänfamiljer/stödfamiljer 

 Församlingens aktiviteter 

 Föräldrastöd (Folkhälsan) 

 Ekonomiskt understöd till integrations-
stödjande aktiviteter (Lions, Martha 
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- Donationer (insamlingar)  Ordna inledande vänfamiljsträff i samarbete 
med flyktingmottagningen 

Vänfamiljer 

föreningar etc) 

 M.m. 

Köptjänster & 
experttjänster 

 Sture Enberg (psykolog): Planering av 
psykosocialt stöd 
 

 Österbottens tolkcentral: tolktjänster 

 Sture Enberg (psykolog): psykosocialt stöd 
 

 Österbottens tolkcentral: tolktjänster 

 Sture Enberg (psykolog): psykosocialt stöd 

 Folkhälsan: t ex Föräldrakraft, kosthållning 

 





 

Korsholms kommuns integrationsprogram 
 

ERSÄTTNING 
ERSÄTTNINGS-

GRUND 
FÖREMÅL FÖR ERSÄTTNING ERSÄTTNINGSPERIOD 

KALKYLERAD 

ERSÄTTNING 

Personer som är sju 

år eller äldre 2 300 

€/år 

Personer som är 

yngre än sju år 

6 845 €/år 

Anordnande av vägledning och 

rådgivning samt annan 

verksamheten som stöder 

integrationen av personer som hör 

till målgruppen 

Tre år för personer som har 

kommit som asylsökande 

Fyra år för personer som har 

kommit som kvotflyktingar 

SPECIALKOSTNADER 

FÖR SOCIAL- OCH 

HÄLSOVÅRD 

Enligt realiserade 

kostnader 

Anordnande av långvarig social- och 

hälsovård till följd av sjukdom eller 

skada 

Specifika kostnader för 

socialväsendet (t.ex. barnskydd) 

Utgifter som tillkommer kommunen 

av andra speciella orsaker 

Tjänster för barn och unga personer 

som vistas i landet utan 

vårdnadshavare 

 

Högst tio år 

Kostnaderna ska vara 

ansenliga, det vill säga högre 

än den kalkylerade 

ersättningen (2 300 €/år) som 

betalas ut för ett år 

Kostnader som tjänster för 

minderåriga som vistas i 

landet utan vårdnadshavare 

medför ersätts fram till dess 

att den unga personen fyller 

21 år 

INTEGRATIONSSTÖD 

Enligt realiserade 

kostnader 

Kommunen får ersättning för de 

kostnader som utbetalningen av 

integrationsstöd och utkomststöd till 

personer som tillhör målgruppen har 

medfört 

Tre år (kan förlängas med 

högst två år) 

TOLKNINGS- OCH 

ÖVERSÄTTNINGS-

TJÄNSTER 

Enligt realiserade 

kostnader 

När integrationstjänster används 

När social- och hälsovårdens tjänster 

används 

Ingen tidsfrist 

ÅTERFLYTTNINGS-

BIDRAG 

Enligt realiserade 

kostnader eller 

kalkylerad 

ersättning 

Rese- och flyttkostnader 

Utkomststöd för två–fyra månader 

Engångsbelopp till person 

som återvänder permanent 

till sitt utreseland 

Ingen tidsfrist 

KOSTNADER FÖR 

INLEDANDE 

KARTLÄGGNING 

700 €/person som 

deltagit i 

kartläggningen 

Den inledande kartläggningen 

genomförs av AN-byrån eller i 

kommunen 

Av engångskaraktär 

Kartläggningen ska göras eller 

påbörjas inom två månader 

från det att personen har 

börjat få utkomststöd eller 

när personen ber om det 
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http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990731
http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2004/20040301
http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2010/20101386
http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2011/20110746
http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1994/19940201
http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2012/20120916
http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2014/20141325
http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1998/19980628
http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1973/19730036
http://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/1973/19730036
http://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2014/20141301
http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2007/20070417
http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2002/20021290
http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1997/19971412
http://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2010/20101326
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http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2003/20030434
http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2003/20030359
http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2003/20030423
http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1973/19730239
http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1998/19980852
http://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2011/20110570
http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2012/20120115
http://www.finlex.fi/data/normit/41542-TEM2331ruAllekirjoitettu_ruotsinkielinen_ohje.pdf
http://www.finlex.fi/data/normit/41542-TEM2331ruAllekirjoitettu_ruotsinkielinen_ohje.pdf
https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/taudit-ja-mikrobit/erityisryhmittain/turvapaikanhakijoiden-infektioiden-ehkaisy-ja-rokotukset
https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/taudit-ja-mikrobit/erityisryhmittain/turvapaikanhakijoiden-infektioiden-ehkaisy-ja-rokotukset

