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Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade 2014-11-05 att ge kommunchefen i uppdrag att ta fram en
övergripande integrationsplan för att underlätta integrationen för nyanlända i Oxelösunds
kommun. Oxelösunds kommuns verksamheter styrs via vision och mål. Kommunen har
fem kommunmål som hela koncernen gemensamt ansvarar för att uppnå. Kommunen ser
ett behov av att införa vision och strävansmål för att möta nyanlända i Oxelösund.

Vision
Alla nyanlända i Oxelösund ska kunna utvecklas optimalt utifrån sina förutsättningar.
Alla ska känna sig delaktiga, behövda och ha möjlighet att behålla sin identitet och skapa
sig ett bra liv.

Definition av integration
”Integration kallas processen när något förenas med något annat. Ordet använts framför
allt inom samhällsvetenskap för att beskriva hur det går till när ett samhälle bildas.
Att integreras betyder inte att en person anpassar sig efter en viss kultur. Integration innebär i stället att människan och samhället anpassar sig efter varandra.
Motsatsen är assimilation. Det betyder att en person som tillhör en minoritetsgrupp överger
sitt språk och sin kultur för att vara en del av samhället. I ett integrerat samhälle tillåts exempelvis barn att lära sig modersmål i skolan. Där kan exempelvis finnas både kyrkor och
moskéer eftersom de som bor där är både kristna och muslimer.
De som är för ett assimilerat samhälle vill att de som är minst till antalet ska anpassa sig
efter de som är flest. Man brukar säga att ett sådant samhälle försvårar ett mångkulturellt
samhälle. Ett mångkulturellt samhälle ger i stället plats åt olika människor som har annorlunda åsikter och religioner, vilket gör det enklare för människor från olika kulturer att
leva tillsammans.1”

Mål
Minst 50 procent av alla nyanlända2 har egen försörjning3 inom etableringsperioden4.

1

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/integration
En person betraktas som nyanländ under de fyra första åren efter uppehållstillstånd (Skollagens definition)
3
Med egen försörjning avses arbete, studier eller a-kassa
4
Etableringsperioden är maximalt 2 år, lag (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare
2
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Integrationsplan
Kartläggning
Arbetet har skett tillsammans med nyanlända för att ta fram nyanländas behov. Tre grupper med nyanlända som varit bosatta olika lång tid i Oxelösund har fått svara på frågan:
”Vad är viktigt för dig för att få ett bra liv i Sverige?” Svaren är utgångspunkten för integrationsplanen och åtgärdsplanen.

Analys
Styrgrupp, arbetsgupp och referensgrupp har deltagit i analysarbetet och med att ta fram
integrationsplanen. Styrgruppen består av Vård- och omsorgs chef och Utbildningschef. I
arbetsgruppen ingår representanter från kommunens förvaltningar och kommunbolagen.
Referensgruppen är ett befintligt nätverk för att samverka och säkerställa en helhetssyn
kring de nyanländas situation i Oxelösund. Nätverket representerar kommun, myndigheter
och frivilliga organisationer.

Genomförande
Integrationsplanen ska genomföras i kommunens alla förvaltningar och i kommunbolagen.

Aktiviteter
Integrationsplanen kompletteras med en del 2 i form av en åtgärdsplan. Åtgärdsplanen
innehåller konkreta aktiviteter inom områden som är viktiga för de nyanlända. Integrationsplanen med åtgärder och aktiviteter ska implementeras i kommunens alla förvaltningar och
i kommunbolagen.

Uppföljning
Integrationsplanens aktiviteter prioriteras i alla kommunens förvaltningar och i kommunbolagen. Uppföljning sker löpande i delårs- och helårsrapporter utifrån kommunens fem mål.
Målet ”Minst 50 procent av alla nyanlända har egen försörjning inom etableringsperioden”
föreslås som ett område i kommande genomlysning av kommunens verksamheter.

