Integrationspolicy
för Hällefors kommun
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1

Målsättning

Hällefors kommuns övergripande mål är att riva barriärer, bygga broar
mellan individer och låta den mångfald av kulturer och nationaliteter få
plats och utvecklas tillsammans i Hällefors kommun.
Alla människor har samma värde oavsett etnisk, kulturell eller religiös
bakgrund. Alla skall ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter som
andra. Alla berikar samhället både i stort och smått. Det är samhällets ansvar
att på alla sätt medverka till att alla integreras i det svenska samhället, men
den enskilde individen måste vara delaktig i processen. En av
grundförutsättningarna för en framgångsrik integration är att var och en som
är frisk och i yrkesför ålder, kan försörja sig själv och sin familj. För att uppnå
detta behövs relevanta kunskaper i det svenska språket och en kompletterande
utbildning. Även insikter om hur det svenska samhället fungerar är
nödvändiga. En annan grundförutsättning är ett mindre segregerat boende. För
att bryta mönstret och lyckas i det praktiska integrationsarbetet krävs
förändrade attityder, tolerans, empati, solidaritet och ett genomsyrat
underifrånperspektiv. Det är viktigt att integrationsarbetet utgår från
självbestämmande, inflytande och delaktighet på såväl individ-, grupp- som
samhällsnivå.
Hällefors vill ha en kommun;
- fri från rasism och diskriminering
- där alla människor har en uppgift och delar mark och ansvar
- där alla har gemensamma rättsnormer, tillgång till gemensamma mötesplatser och
behärskar ett gemensamt språk så att kommunen skapar förutsättningar för verklig kontakt
och kommunikation
- där alla barn och ungdomar har en bra uppväxt och där alla invånare har lika reella
möjligheter till utbildning och arbete
- där alla upplever att de bor i ett tryggt grannskap
Förutsättningar för att individen ska kunna fungera självständigt i samhället är:
-

att det finns ett gemensamt språk, svenskan, att kommunicera på
att alla har möjlighet till förvärvsarbete och egenförsörjning
att det är individens egna förutsättningar och resurser som är utgångspunkten för
samhällets insatser
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Syfte

Hällefors kommuns integrationspolicy skall främja ett öppet och integrerat
Hällefors. Kommunen vill att Hällefors ska vara en öppen kommun med plats
för alla sina invånare. I ett öppet samhälle krävs en gemensam syn på vilka
rättsnormer som styr. I ett öppet samhälle krävs också att kommunen är
beredd att ta emot nya människor och grupper, att ta emot impulser utifrån
och att ge plats åt nya inslag i samhället. För detta krävs en lång rad
genomtänkta och samverkande åtgärder inom i stort sett alla
samhällsområden, från såväl enskilda som organisationer och från näringsliv,
kommun, landsting och stat
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Policyn skall bidra till skapandet av en kommun där mångfalden ses som en
tillgång och där alla har möjlighet att vara delaktiga i samhällslivet för att
motverka social, ekonomisk och kulturell segregation.
Policyn skall bidra till att alla som bor i Hällefors ser mångfalden som en
styrka och bidra till att utveckla och förbättra Hällefors. Hällefors kommuns
Integrationspolicy skall verka för allas och envars rätt att vara en del av
samhället, på lika villkor och oavsett förutsättningar.
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Ansvarsfördelning

Denna policy är övergripande och gäller för hela Hällefors kommun. I den
bemärkelsen skall varje förvaltning utifrån denna övergripande policy
utarbeta integrationsplaner/handlingsplaner för att uppnå visionen.

Kommunen skall verka som pådrivare och opinionsbildare i arbetet för att
skapa ett integrerat samhälle. Personal som arbetar med barn och ungdomar
spelar en särskild viktig roll i integrationsarbetet. Resurserna skall fördelas
och användas att de verkar i riktning för ökad integration. Kommunens roll
som motor för samhällsutvecklingen innebär ett aktivt samarbete med
omvärlden, att vara nyfiken på och öppen för andra lösningar än de
traditionella.
-

Varje nämnd skall för sin verksamhet upprätta en konkret
integrationsplan för sitt arbete med integration och goda etniska relationer.
Integrationsplanerna skall redovisas till kommunfullmäktige.
Nämnderna skall i den årliga verksamhetsrapporten redovisa
föregående års integrationsinsatser.
De kommunala bolagen, och då särskilt bostadsbolagen, skall på
samma sätt upprätta en åtgärdsplan för sitt integrationsarbete och redovisa
insatserna i samband med bokslutet.
Integrationsarbetet bör aldrig vara en angelägenhet för enbart kommunen. För
att bryta tendenser till segregation är det viktigt att alla deltar. Integration
måste ses som en angelägenhet för alla som bor och verkar i Hällefors, för
både majoriteten och minoriteterna.
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