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1 Inledning  

1.1 Uppdraget 

Trivsel och trygghetsberedningen fick 2017-11-02 uppdraget av fullmäktige att göra en 

översyn av Policy för integrationsarbetet i Tranemo kommun. Uppdraget löd: 

Integrationsarbetet spelar en viktig roll för att alla de människor som flyttat till vår 

kommun ska finna sig väl tillrätta, vilja stanna i kommunen och fungera som goda 

samhällsmedborgare. Mycket har hänt, både i världen men även i Sverige och i vår 

kommun, sedan vi antog policyn för integrationsarbetet. Därför känns det angeläget att 

beredningen får i uppdrag att utvärdera hur arbetet med policyn har implementerats. 

Vad som fungerat bra och vad som inte har fungerar inom de fyra områden policyn lyfte 

som strategiskt viktiga. Beredningen får även till uppgift att se om policyn behöver 

kompletteras med fler övergripande mål. 

Beredningen ska arbeta med en aktiv och bred medborgardialog. Det är dessutom 

önskvärt att beredningen gör en omvärldsbevakning för att hitta goda exempel på hur 

integrationsarbete kan fungera när det fungera som bäst.   

1.2 Utgångspunkt 

Integrationsarbetet i Tranemo kommun genomsyras av Tranemo kommuns Vision och 

strategiska plans fyra vägledande principer, 

• Vår verksamhet ska vara tillgänglig för alla våra invånare. 

• Alla invånare skall bli bemötta på ett positivt och professionellt sätt. 

• Vi levererar tjänster med god service och hög kvalitet. 

• Alla invånare ska känna att de blir lyssnade på. 

Övergripande miljömål för kommunen för Inkludering/Integration anger följande; 

En av de största utmaningarna i samhället idag är att möta och ta tillvara olikheter i alla 

sammanhang och se dess som tillgångar i ett demokratiskt samhälle. Alla invånare ska 

ges möjlighet att ta del av den sociala gemenskapen som kommunen erbjuder. Vi ska ta 

tillvara på de människor som lever i vår kommun och säkerställa att de har en 

fungerande vardag och att de finns med i en social gemenskap och bidrar till samhällets 

fortlevnad och utveckling. Tranemo kommun ska arbeta för att skapa inkluderande 

verksamheter som är tillgänglig för alla målgrupper samt arbeta för en känsla av 

samhörighet, oberoende av etnicitet, ålder, kön och andra förutsättningar. 

Tranemo kommun är en kommun där vi bejakar mångfalden och välkomnar nya 

medborgare. Vi måste bli bättre på att erbjuda bostäder som möjligt för nyanlända. Vi 

stöttar verksamheter där möten mellan nya och gamla Tranemobor sker. 

1.3 Syfte 

Integrationsarbetet i kommunen ska verka för att alla människor i kommunen skall 

känna samhörighet med varandra. 
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2 Integrationspolicy 

Integrationsområden som är centrala teman utifrån gruppen nyanlända med ett annat 

modersmål är; 

Utbildning och språk 

Unga ska få lämplig utbildning för att möjliggöra personlig utveckling och 

självförverkligande.  

Verka för god kunskap i svenska språket och värdesätta språkkunskaper. 

Ökade förutsättningar för att främja och underlätta för utbildning 

Kommunen ska verka för at ta tillvara nyanländas kompetens och underlätta för deras 

vidareutbildning.  

Arbete 

Kommunen ska arbeta för att stärka näringslivets roll i integrationsarbetet. Arbete är en 

viktig del till en lyckad integration, därför ska kommunen verka för att stimulera och 

stödja nyanländas företagande i kommunen. 

Ta vara på varje invånares kompetens och bakgrund. 

Underlätta förutsättningar för inträde på arbetsmarknaden. 

Boende  

I samband med kommunens planarbete bör hänsyn till integrationsarbetet tas vid 

planeringen av boende former. Närhet till service, kommunikationer och god utemiljö 

bör särskilt beaktas. 

Kommunen bör även vid planerande av boende underlätta för naturliga mötesplatser 

mellan invånarna. Ett boende som gynnar aktivitet och socialt umgänge mellan 

människor från olika kulturer är berikande för alla. 

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

En ökad mångfald i samtliga orter. 

Fritid och socialt deltagande 

Kommunen ska arbeta med att stärka möjligheterna till att skapa mötesplatser för att 

främja kulturutbytet.  

Kommunen ska arbeta för att stärka samverkan med föreningslivet och övriga 

samhällsinstitutioner. 

Ökade möjlighet för socialt deltagande och inflytande. 
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3 Implementering och tillämpning 

Denna policy ska ligga till grund för framtagande av riktlinjer för integrationsarbetet.  

Kommunstyrelsen bör ta fram en övergripande rutin avseende samverkan inom 

integrationsområdet. 

Kommunstyrelsen bör säkerställa att de styrande dokument som finns upprättande hålls 

levande och kända i verksamheterna. 

Att kommunstyrelsen, efter antagandet, se till att arbetet med att stärka integration/ 

inkludering prioriteras. Vi ser det som särskilt viktigt att man kommer i arbete/ 

egenförsörjning. 

4 Uppföljning 

Uppföljning av policyn sker minst vart fjärde år. 

 


