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Inledning
Integrationsplan är ett vägledande dokument där integrationsarbetets inriktning tydliggörs.

Stenungsunds kommuns vision 2035
Stenungsunds kommuns vision 2035 har två avgörande inriktningar:
1. Attraktivt och välkomnande.
2. Ekonomisk, ekologisk och social hållbar utveckling.
Integration nämns inte i visionen men kan ändå härledas till visionens andra inriktning och då särskilt
social hållbar utvekling.

Attraktivt och välkomnande.
Visionens avgörande inriktning Attraktivt och välkomnande beskriver att kommunen ska välkomna
alla – ”vi omfamnar och accepterar oliktänkande och välkomnar nya initiativ”. Visionen menar också
att:
Stenungsund är en invånarvänlig kommun som strävar efter att alla invånare ska mötas med
professionalitet och respekt. Vi vill att du ska känna att du blir tagen på allvar oavsett ärende och
vilken bakgrund du har. Kommunens värdegrund – insyn, delaktighet, öppenhet och helhetssyn
genomsyrar alla verksamheter i kommunen.

Social hållbarhet
Social hållbarhet står på två ben:
Välfärd och dess fördelning. Social hållbarhets första del handlar om välfärd, att folk har en hygglig
tillvaro och att välfärden fördelas rättvist. Detta knyter till begrepp och företeelser som segregation
och exkludering. Detta speglas i visionen: inkluderande och stabilt samhälle där invånarnas behov
tillgodoses. Ett hållbart samhälle stänger inte ute grupper från viktiga livsområden eller arenor som
t.ex. arbetsliv, vårdinstanser, boende etc.
Samhällets problemlösningskapacitet. Det andra benet handlar om samhällets förmåga att lösa sina
problem. Den kapaciteten vilar både på enskilda individer och på samhällets organisation. Viktigt i
detta sammanhang är ett gott samspel mellan myndigheter och civilsamhället. Denna del av
socialhållbarhet visar på det ansvar vi alla har inför det vi är en del av. Detta anknyter till begrepp
som t.ex. den lärande och öppna staden. Detta speglas av Stenungsunds vision: All hållbar utveckling
kräver ett folkligt och aktivt deltagande från invånarna. Men också i: En socialt hållbar utveckling
främjas av det livslånga lärandet, en trygg uppväxt, ökat arbetsdeltagande, att du får åldras med
livskvalitet samt att du har goda levnadsvanor.

Övergripande mål med integration i Stenungsund
•

Kulturella och etniska skillnader ska utgöra möjligheter till delaktighet.
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•

Attityder kring mångfald och integration ska synliggöras som en viktig del av kommunens
utveckling.

•

Varje individ ska betraktas som en resurs och vara en del av kommunen.

•

Integrationsperspektivet ska genomsyra den fysiska och sociala planeringen.

•

Vara en kommun fri från rasism och diskriminering.

Prioriterade områden
Prioriterade områden för Stenungsunds kommun är: attityd, arbete, boende, utbildning/språk och
fritid. En övergripande förutsättning är ökad samverkan med omvärlden och då inte minst det civila
samhället och kommunens ideella föreningar. De prioriterade områdena är uppdelade i två delar där
den första delen utgör en förutsättning för den andra delen.

Prioriterat område 1:
UTBILDNING OCH SPRÅK
Utbildning, vare sig det gäller grundskola, gymnasium, vuxenutbildning eller språkutbildning, är
nödvändigt för att kunna förverkliga sina personliga mål. Utvecklingen i samhället innebär att högre
utbildning och språkkunskaper har blivit allt viktigare för inträdet på arbetsmarkanden. Stenungsunds
kommun har prioriterat följande målsättningar:
•

Medverka till förbättrad kunskap i svenska språket och värdet av språkkunskaper.

•

Bidra till att förutsättningar ökar för att främja och underlätta för utbildning, t.ex.
flyktingguide, språkguide.

•

Införa ett faddersystem för nyanlända framför allt på Nösnäs.

•

Tydliggöra bibliotekens betydelse för bildning och integration.

•

Förskola och skola ska aktivt motverka segregation och ta ett tydligt ansvar för att utforma
verksamheten så att den främjar integration. Alla barn och ungdomar ska ha möjlighet att
leva och verka i Stenungsund på likvärdiga villkor.

•

FN :s barnkonvention ska vara utgångspunkt vid allt arbete med barn och ungdomar.

BOENDE
Möjligheten till egen bostad är viktigt för att kunna etablera sig i ett samhälle. Boendeformer som
främjar kontakten mellan olika grupper underlättar integrationsprocessen. Frågan är central för att
skapa trygghet och livskvalité. Stenungsunds kommun har prioriterat följande målsättningar:
•

Alla ska ha tillgång till ett skäligt boende på lika villkor.

•

Bidra till ökad mångfald i orternas boendemiljöer.
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Prioriterat område 2:
ARBETE
Med arbete menas ett jobb som tillgodoser individens behov och ger en långsiktig trygghet. Arbete
är väsentligt för människors möjlighet till ett tillfredställande vardagsliv och utveckling, vilket är en
förutsättning för ett fungerande samhälle. Stenungsunds kommun har prioriterat följande
målsättningar:
•

Ta tillvara på varje invånares kompetens och bakgrund.

•

Medverka till att underlätta förutsättningar för inträde på arbetsmarknaden, så alla får
likvärdiga möjligheter till arbete.

•

Kommunen ska vara ett föredöme vad gäller mångfald och pluralism.

•

Verka för att praktikplatser skapas som ska fungera som instegsplatser på arbetsmarknaden.

•

Verka för ökad samverkan mellan kommun och företag för ökad integration, t.ex.
dialogmöten, jobbskuggardagar etc.

ATTITYD
Attityd handlar om att respektera och ge möjlighet för alla individer att utvecklas. Ett samhälle med
positiv attityd till mångfald har mycket större möjligheter att lyckas med integrationen och öka
trivseln för alla.
Stenungsunds kommun har prioriterat följande målsättningar:
•

Verka för att förbättra attityden kring integration och mångfald.

•

Möjliggöra för en öppen dialog gällande olikheter och fördomar, samt motverka
diskriminering.

FRITID
Arbetsplatsen är naturlig mötesplats och möjlighet för integration mellan människor. Men det kan
också fritiden vara. Att mötas i föreningar, idrottsklubbar, eller en dansgrupp kan också ha en
integrerande funktion. Det som skiljer fritidsaktivitet från skola och arbete är att det sker på basis av
intresse och frivillighet. Det är med andra ord en arena för positiva möten. En meningsfull fritid är
således en viktig byggsten för ett välkomnande samhälle. Stenungsunds kommun har prioriterat
följande målsättningar:
•

Medverka till att föreningslivet får möjligheter att skapa goda mötesplatser för integration
som t.ex. te-hus, integrationshelger etc.
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•

Medverka till att nyanlända uppmuntras att söka sig till kommunens föreningar, t.ex. S77 för
ökad vattenvana.

Nulägesbeskrivning
Rekordmånga flyktingar kom till Sverige under 2015. Över 160 000 personer sökte asyl i och av dessa
var över 35 000 ensamkommande barn. Ungefär tre promille av dessa har kommit till vår kommun.
Sen årsskiftet har flödet både till Sverige och till Stenungsund i princip upphört, men vad som händer
framöver är det väldigt svårt att sia om, då mycket beror på situationen i andra länder, EU-beslut och
mycket annat. Vad vi vet är dock att vi planerar för att ta emot ytterligare människor, både
nyanlända vuxna, familjer och ensamkommande barn. Det blir inte så många ungdomar, men
åtskilliga vuxna och familjer som redan befinner sig i Sverige kommer under hösten att placeras ut i
kommunerna.
Det är inte kommunerna själva som beslutar om vilka eller hur många som ska komma till en
kommun. Migrationsverket anvisar ett antal personer utifrån ett delningstal, vilket innebär att
Stenungsund får ta emot drygt tre promille av alla som kommer till Sverige. Kommunen har sen
skyldighet att ordna sådant som boende, utbildning samt hälso- och sjukvård.
Trots att barn är prioriterade är Migrationsverket så överbelastat att det kan ta upp till ett år innan
deras fall är avgjorda och de eventuellt får ett permanent uppehållstillstånd. Under tiden har de rätt
att gå i svenska skola och ta del av vår sjukvård, men det innebär ändå en stor press på dem som inte
vet om de kommer att få stanna eller inte.
Enheten för nyanlända i Stenungsunds kommun är en enhet som planerar och samordnar
mottagnings- och introduktionsåtgärder för nyanlända flyktingar. Kommunen har ett avtal om
mottagande av 104 flyktingar per år (2016).
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