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Integrationspolitiskt program för Tranås kommun
Ett inkluderande samhälle är ett starkt samhälle. Det bygger på att alla grupper av människor
fungerar tillsammans och känner tillit till varandra. Integration är en ömsesidig process
mellan människor. Social sammanhållning uppnås genom människors lika möjligheter att
delta och bidra i samhället.
Integrationen bidrar till att Tranås kommun når uppsatta tillväxtmål. En bra integration är
viktig för ett välfungerande samhälle. Processen är långsiktig och många moment måste
upprepas.
Programmet riktar sig till alla medarbetare i Tranås kommun.

Syfte & mål
Syftet med programmet är att vägleda politiker, chefer, arbetsledare och medarbetare i
arbetet med integration samt att öka kunskapen om och värdet av en välfungerande
integration. Tranås kommun ska arbeta med integration i linje med länsstyrelsens strategi för
länet och EU:s grundprinciper. Programmet ska också gå i linje med den utvecklingsstrategi
som har antagits i Tranås kommun.
Det övergripande målet med programmet är att nå en välfungerande integration i Tranås
kommun. Visionen är att Tranås kommun ska präglas av alla människors lika rättigheter,
möjligheter och skyldigheter. För att nå det övergripande målet och visionen bör alla
medarbetare i kommunen vara engagerade i processen.

Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade den 18 november 2014 att ge kommunledningsförvaltningen i
uppdrag att ta fram ett förslag till strategi för flyktingmottagandet i Tranås kommun.
Uppgiften tilldelades hösten 2016 samordningsgruppen för integration. Det
integrationspolitiska programmet är framtaget mot bakgrund av detta beslut.
Viktiga utgångspunkter


FNs allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, som i artikel 1 beskriver alla
människors lika värde och grundläggande rättigheter, samt innehållet i
Barnkonventionen.



EUs grundprinciper för integration med ett särskilt fokus på punkt 1 som beskriver
integration som en dynamisk dubbelriktad process vilket innebär ett ömsesidigt
utbyte och lärande mellan alla invånare i samhället.



Regeringens övergripande mål för integrationspolitiken.
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Strategin för integrationsarbete i Jönköpings län 2015-2020 vars övergripande mål är
en välfungerande integration i Jönköpings län.



Tranås kommuns utvecklingsstrategi för 2015-2018 där social inkludering betonas.

Ansvar och befogenheter
Integrationsarbete är en sektorsövergripande uppgift som alla nämnder, styrelser och
förvaltningar har ett ansvar för. Ytterst ansvarig nämnd för implementering och uppföljning
av programmet är kommunstyrelsen. Programmet omfattar alla medarbetare i Tranås
kommun.
Detaljerad plan på hur alla ska arbeta för att uppnå visionen och det övergripande målet
utformas i en handlingsplan av respektive förvaltning.

Tidsplan
Programmet följer Jönköpings läns strategi och sträcker sig över åren 2017-2020 och ska
årligen följas upp av kommunstyrelsen utifrån de övergripande målen.

Integrationsarbete i Tranås kommun
Ett välmående samhälle bygger på att människor är ömsesidigt beroende av varandra, för att
kunna skapa välstånd och god utveckling. Integration, delaktighet och mångfald grundas i
jämlikhet, samförstånd och respekt mellan människor. Dessa värderingar ska prägla alla
verksamheter i kommunen.
I Tranås kommun sammanfattas detta i nedanstående vision.
Tranås kommun ska präglas av alla människors lika rättigheter, möjligheter och
skyldigheter.

Fokusmål
Det övergripande målet är att ha en välfungerande integration i Tranås kommun, för att
uppnå detta mål har sex områden valts ut.


Utbildning



Arbete och studier



Social sammanhållning



Ensamkommande barn



Bostäder



Hälsa

Under varje område har ett fokusmål och ett antal delmål formulerats.
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Utbildning
Fokusmål: Säkerställa alla barns och elevers rätt till hög kvalitet gällande förskola och
skolgång.
Delmål:


Ökad kompetens om regelverk, andraspråksinlärning, flerspråkighet och
kunskapsutveckling om nyanlända för personal och beslutsfattare.



Ökad samverkan gällande modersmålsundervisning och studievägledning på
modersmål.



Ökad kunskap om, och möjlighet till, kartläggning och validering av nyanlända barns
och elevers kunskaper.



Verka för en god elevhälsa och ökad samverkan kring barns och elevers hälsa.

Arbete och studier
Fokusmål: Skapa förutsättningar för alla att bli självförsörjande och delaktiga medborgare.
Delmål:


Utvecklad och ökad validering och matchning för att tillvarata befintlig kompetens.



Tillgång till en kvalitativ studie- och yrkesvägledning i samverkan med aktörer i
etableringsreformen och andra berörda parter.



Tillgång till utbildning utifrån individens behov.



Ge kunskap om det svenska samhället.



Ökad kunskap inom området mångfald och tillväxt hos kommunens näringsliv.

Social sammanhållning
Fokusmål: Ett inkluderande samhälle för alla.
Delmål:


Varierat utbud av och tillgänglighet till olika mötesplatser.



Ökad delaktighet och engagemang i civilsamhället.



Ökad kunskap och förståelse mellan människor.



Ge barn och ungdomar kunskap om det svenska samhället.

Ensamkommande barn
Fokusmål: Hög kvalitet i mottagande för ensamkommande flyktingbarn som ger dem
förutsättningar att bli delaktiga medborgare i Tranås kommun.
Delmål:


Verka för en trygg boendemiljö.
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Ökad samverkan mellan aktörer runt de ensamkommande barnen.



Erbjuda utbildning utifrån individens behov och förutsättningar.



Skapa förutsättningar för god hälsa och meningsfull fritid.



Verka för tillgång till ett tryggt nätverk och vuxna förebilder.

Bostäder
Fokusmål: Tillgång till bostäder utifrån ett mångfaldsperspektiv och
bostadsförsörjningsprogrammet.
Delmål:


Bättre förutsättningar för boende inom hela kommunen.



Verka för delaktighet och integration i bostadsområden.



Samverkan med alla aktörer på bostadsmarknaden.

Hälsa
Fokusmål: God fysisk, psykisk och social hälsa.
Delmål:


Ökad tillgänglighet till förebyggande insatser i närsamhället.



Ge ökad kunskap om egenvård och hälsofrämjande livsstil.



Förbättrat stöd till utrikes födda som blivit utsatta för våld i en nära relation samt
utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck och ökat förebyggande arbete kring detta.
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