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Åtta kommunala samarbetsprojekt 
gav hundratals invandrare jobb  
 
• Det går att skapa varaktiga arbetstillfällen för invandrare och flyktingar.  
• Åtta kommunala samarbetsprojekt gav hundratals invandrare och flyktingar varaktiga 

jobb. 
• För första gången i Sverige fick dessa personer nytta av sin kompetens och utbildning. 
 
Det här framgår av idéboken Att plantera om sina rötter, som presenteras av Svenska 
Kommunförbundets Integrationsberedning. I boken lyfts invandrare och flyktingar fram 
som goda exempel och de får själva berätta om sina erfarenheter, resurser och behov. 
 
De berättar också om den långa svåra väg de haft från den dag de flydde från sitt hemland 
tills de kunde försörja sig i Sverige. 
 
– Vi vill med dessa exempel visa att det inte bara finns en lösning, utan många, säger Björn 
Sundström, sekreterare i Integrationsberedningen. Vi lyfter i boken också fram bra 
samarbetsformer med andra aktörer i kommunerna, till exempel företag, utbildare och 
bostadsbolag. 
 
– Vår förhoppning är att exemplen i boken ska inspirera andra kommuner att utveckla 
former för att skapa varaktiga jobb åt arbetslösa invandrare och flyktingar. 
 
I boken kommer 24 flyktingar och invandrare från olika länder till tals. Du möter 
hårfrisörskan från Bosnien som tvingades lämna sin salong i Sarajevo men som nu har egen 
salong i Uddevalla. Här berättar den irakiske ingenjören, som i dag arbetar med företag i 
Linköping, om hur han på kort tid skapat nära hundra jobb åt andra invandrare. 
 
Boken är skriven på så sätt att den ska kunna användas i invandrares svenskundervisning 
eller i landets gymnasieskolor för att öka förståelsen för invandrare. 
 
Svenska Kommunförbundets Integrationsberedning har till uppgift att redovisa kommunala strategier 
för att motverka segregation och främja integration. Arbetet slutredovisas i februari 1999. Tidigare 
har följande skrifter presenterats: 
• Att få bidra eller bidrag 
• Exemplet Kronogårdprocessen 
• Vägar till arbete för invandrare — en kunskapsöversikt 


