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1 Vision
Nordmalings kommuns integrationsstrategi är att gemensamt skapa förutsättningar för ett inkluderande
mottagande. Ett mottagande där individens resurser tillvaratas och ger en mångfald som bidrar till
individens och kommunens utveckling.
Integration ska ses som en ömsesidig process och är beroende av den växelverkan som sker mellan
individ och samhälle. Integrationsstrategin ska vara lösningsorienterad och präglas av ett synsätt där
varje kommuninvånare betraktas som en resurs. Mångfald bidrar till en dynamisk kommun som ökar
kommunens attraktivitet.
Strategins förverkligande bygger på ett samarbete mellan civilsamhället och kommunen. Utan en
samverkan blir det svårt att nå ut och genomföra olika aktiviteter. Kommunens mångfald innebär en
möjlighet men också en utmaning.

1.1

Varför ett gemensamt arbete?

I Nordmalings kommun råder det obalans i befolkningsstrukturen med en alltmer åldrande befolkning,
unga som flyttar, samt en låg andel utrikes födda i befolkningen. Kommunen har visat en trend med
vikande befolkning. Utan invandring av utrikes födda skulle siffrorna vara ännu svagare.
Det är av stor vikt att vi tar tillvara på alla som en resurs för kommunens framtid. För varje nyanländ
som väljer att lämna vår kommun så har vi misslyckats med att ta tillvara på dennes kompetens. Vi
behöver löpande arbeta strategiskt med integrationen. Vi vill politiskt tydligöra och ge förståelse för
att detta är ett helhetsansvar för samhället.

2 Integration
När är någon integrerad? Det är en subjektiv bedömning och det finns ingen mall att följa men
integration handlar om att känna sig delaktig i samhället och hitta sin plats i samhällsgemenskapen.
Begreppet integration används oftast för att rubricera den process som personer med annat etniskt
ursprung än svenskt ursprung genomgår för att bli delaktiga i samhället. Integration förutsätter
ömsesidig respekt och förståelse mellan människor samt kunskap om varandras kultur, synsätt och
samhälle. Alla medborgare ska ha lika möjligheter till delaktighet i samhällslivet och lika
skyldigheter. Att integreras i ett samhälle innebär inte, att man för att bli accepterad ska ge upp sin
kulturella särart, sitt ursprung eller sitt sätt att vara. Ett starkt samhällsbygge kännetecknas av allas
rätt att vara olika snarare än kravet på att alla ska vara lika (Länsstyrelsen, 2014).

3 kommunens ansvar och uppdrag
Skola:
Att lära sig svenska är nyckeln för att etablera sig samhället. Idag studerar de nyanlända det svenska
språket på lite olika sätt beroende på ålder. Barn i åldern 1 till 5 år börjar förskolan. De flesta
nyanlända barnen från 6 år börjar förskoleklass och läser upp till årskurs fem. Äldre barn börjar
grundskolan.
Fortsättningsvis är det även av vikt att det finns tillgång till vidareutbildning till samtliga nyanlända,
både barn och vuxna ska ha möjlighet att uppnå en gymnasieexamen för möjligheten till fortsatta
studier på högre nivå
Information:
Okunskap kan många gånger leda till missförstånd och fördomar. För att minska okunskap måste
Nordmalings kommun blir bättre på att informera om flyktingverksamheten.

Kommunikation:
En välfungerande kollektivtrafik är av vikt för integrationen då det påverkar invånarnas möjligheter
att delta i aktiviteter och skaffa sociala kontakter. En fungerande kollektivtrafik kan vara extra viktigt
för många nyanlända som har en lång väg till att ta ett körkort och möjlighet att köpa en bil. Utan
kollektivtrafik och körkort är det svårt att ta sig någonstans.
Mötesplatser:

Det är det viktigt med mötesplatser utanför skolan och/eller arbetsplatsen där människor med
olika bakgrunder möts. Det finns en del mötesplatser inom kommunen idag kanske främst
inom frivillig sektorn. Inom dessa mötesplatser träffas människor med olika bakgrunder idag
och samtliga mötesplatser är viktiga för att främja integrationen i kommunen. Även skolan är
en mötesplats där det arbetas med integration idag.
Mottagande:
Flyktingmottagningen har huvudansvaret för vuxna, men även deras barn. Samt anhöriga till de
ensamkommande barnen som fått hit sina anhöriga. Den enskilde vuxna/familjen har ett helt eget
ansvar för ekonomi, boendekontrakt mm.
Ensamkommande barn har inga föräldrar i Sverige och då är kommunstyrelsen ytterst ansvariga. De
HVB boende som finns i dagsläget är ATLAS och OMEGA, utöver detta så drivs HABITO, som är
boende för de som tränar att bo och klara sig själv, dessa ungdomar är över 18 år. Alla ungdomar som
finns under EKB (ensamkommande barn) i organisationen har alla en egen God man som ombesörjer
individens bästa inom samtliga områden.
Ledarskap:

Integrationsfrågan ska vara hela den kommunala förvaltningens angelägenhet och inte
ses som en enskild fråga för flyktingmottagningen eller EKB.
Ansvarig tjänsteman för integrationsarbetet är kommunchefen

4 Metod
Genom att samla olika aktörer och arbeta gemensamt utifrån ett helhetsperspektiv synliggörs mångfald
som en viktig del av kommunens utveckling och kompetensförsörjning. Via samverkan kan vi
tillsammans se till att Nordmalings kommun ger nyanlända samma möjligheter som inrikes födda. Det
är kommunens ansvar att vara lots för övriga samhällets aktörer i denna fråga. Flyktingmottagningen
tillsammans med (EKB) ensamkommande barn, har ett särskilt ansvar för frågorna i stort som expert
och närmast våra nya medborgare, det är också dessa funktioner som ser behoven och vilka satsningar
som behövs.
Strategin är steg 1 och handlingsplanen är steg 2

5 Målgrupp
Integrationsstrategin vänder sig till en bred målgrupp och innefattar:




Kommunens invånare
Nyanlända kvinnor och män som omfattas av lagen (2010:197) om etableringsinsatser för
vissa nyanlända invandrare och deras barn
Ensamkommande flickor och pojkar




Personer med uppehållstillstånd för studier, arbete, anknytning m.m.
Samtliga samverkansparter inom integrationsstrategin

Den prioriterade målgruppen är nyanlända och ensamkommande barn. Då målgruppen innefattar både
vuxna och barn utgår det gemensamma arbetet från FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna
och barnkonventionen.

6 Samverkansparter
Samverkansparter i Nordmalings kommun är:







Idrottsföreningar
Kyrkor
Studieförbund
Arbetsförmedlingen
Ideella hjälporganisationer
Pensionärsföreningar.

Samverkansparter i Nordmaling är:











PRO Rundvik
SPF Kedjan
Svenska Kyrkan, Nordmalings församling
Medborgarskolan Nordmaling
Röda korset Nordmaling
PRO Nordmaling
Studieförbundet Vuxenskolan
Funktionshindrades föreningar
Intresseföreningar
Hembygdsföreningar

Fler samverkansparter är välkomna att ansluta sig.

7 Strategiska fokusområden
Det gemensamma arbetet har identifierat fem strategiska fokusområden för en effektiv och hållbar
integration. Områdena innefattar arbete och kompetens, språk, hälsa, bostad och social
sammanhållning. Områdena innefattar, språk, hälsa, bostad, social sammanhållning och arbete/studier.
Arbete och kompetens syftar till en meningsfull sysselsättning, där utbildning skapar förutsättningar
för att träda in i arbetslivet och arbetslivets betydelse för integrering och delaktighet inom andra
områden. Skolor och arbetsplatser ger individer möjligheter till social interaktion och en förståelse för
olika perspektiv och mångfald. Språkfärdigheter påverkar individens möjligheter till arbete,
delaktighet och engagemang i samhället.
En god hälsa skapar bättre förutsättningar för etablering och är en grund för varje människas möjlighet
att utvecklas och vara delaktig i samhället.
Möjligheten till en egen bostad är en grundläggande faktor för en långsiktig och hållbar etablering.
Boendeintegrering kan relateras till en balanserad mångfald i bostadsområdet, men även till individens
tillgång till boende efter sina behov och förutsättningar för att minimera utsatthet och känslor av
utanförskap.

Integration berör alla som bor i ett samhälle och social sammanhållning innefattar både individens
tillgång till sociala nätverk och relationer, såväl som samhällets öppenhet för minoriteter.

8 Organisation
För att integrationsstrategin ska kunna förverkligas finns en organisation inom kommunen som stödjer
att arbetet fortskrider i enlighet med överenskommelser.

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen
Flyktingsamordnare/
Verksamhetsansvarig
ensamkommande barn
Fokusgrupper
Fokusgrupper bildas efter behov och formeras efter olika sakområden efter beslut i beredningen.

9 Uppföljning
Integrationsstrategin revideras kontinuerligt och arbetet följs upp årligen genom att se till andelen
utrikes födda i kommunen jämfört med regionen som helhet. Lyckas vi med det gemensamma arbetet
kan det antas att fler utrikes födda väljer att bosätta sig och stanna kvar i kommunen.
Ytterligare områden att är slutförda SFI studier, antal praktikplatser samt antal aktiviteter (genomförda
utifrån strategin)
Mätstart: årlig mätning med start 2016.
Det är av stor vikt att alla samverkansparter efterlever sina uppdrag och att integrationsstrategin får
spridning i ytterligare sammanhang.

Underskrifter av samverkansparter

Bilaga 1 - Förteckning av respektive samverkansparts ansvar,
uppdrag och arbete
Pro Rundvik




Bjuda in nyanlända till en fikaträff
med tolk för att undersöka vilket
behov det finns.
Om hjälmar och cyklar finns erbjuder
vi en utbildning om hur trafikregler
fungerar i Sverige via tolk
Erbjuda (vid behov) tillgång till
vävstuga och snickeri. Handcafé,
gympa, boule utomhus.



Pro Nordmaling


SPF Kedjan




Studiecirklar, (det svenska språket,
läsa och skriva)
Stickkafé (pågår redan på onsdagar)
Lokaler för grupper. (Finns på
Nygatan 7 och tar in cirka 25-30
personer)











Medborgarskolan




Socialt företagande
Kafé- onsdagar
Hantverk

Röda korset
Röda Korset Nordmaling har beslutat att bidra
med följande aktiviteter i Nordmalings
kommun:




Läxläsning för ensamkommande
flyktingbarn, 1- 4 ggr per månad.
Eventuellt samarbete med fritidsledare
Per Lundqvist. Vi har haft samarbete
tidigare.
Språkvän: via vår hantverksgrupp
Återbruket, inbjudan till intresserade.

Matlagning: Tanken är att 8 personer,
4 Nordmalingsbor och 4 nyanlända
kvinnor planerar, lagar mat och äter
tillsammans, varannan gång svensk
mat och varannan gång
invandrarkvinnornas mat. 6-8 tillfällen
till att börja med.
Boule – Detta är en uteaktivitet, där
hela familjer kan deltaga och som bör
erbjuda fin gemenskap. Man och
hustru kan följas åt.
Studieförbundet Vuxenskolan

Kyrkan
Språkkafé
Ungdomsverksamhet
Familjeverksamhet, kafé och hantverk

Enstaka aktivitet:
Fest för nyanlända, där de lagar maten
själva, eventuellt från sina hemländer.







Erbjuda mötesplatser för nyanlända
flyktingar, driva samhällsorientering
och kulturverksamhet i kommunen.
Kan erbjuda volontärutbildning i
samarbete med frivilligorganisationer
Erbjuda temadagar i Mångfald som
tillväxtmotor
Kan leda och genomföra projekt
Använda kulturarrangemang som
mötesplats, exempel:
o Sång och musik
o Föreläsningar
o Utställningar
o Film och foto
Använda ”studiecirkel som
integration” bland nyanlända
flyktingar i Nordmaling, exempel.
o Språkträning
o Läxhjälp
o Samhällsorientering
o Hantverk

