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Integrationspolicy för Askersunds kommun
Integration bygger på jämlikhet, samförstånd och respekt mellan människor av olika etniska och
kulturella bakgrunder. Utgångspunkten är att främja folkhälsan genom allas rätt att delta i samhället på
lika villkor och få ta del av samhällets utbud av utbildning, arbete, kultur och fritid. Inga
begränsningar ska finnas oavsett etniskt ursprung och kulturell och religiös bakgrund. Alla människor
ska ses som en tillgång.
Föra att leva upp till policyn är det viktigt att utveckla kompetensen hos kommunens medarbetare i
integrationsfrågor. Askersunds kommuns integrationsarbete ska ske i samverkan mellan samhällets
aktörer som till exempel näringsliv, ideella aktörer, föreningsliv, trossamfund och andra myndigheter.

Syfte
Syftet med integrationsarbetet är


att värna och utveckla demokratin



att bidra till att arbetsplatser, organisationer och lokalsamhället i övrigt alltmer präglas av ett
mångkulturellt förhållningssätt



att människor som söker sig till Askersund ska känna sig välkomna och att vi här ska tillvarata
deras kunskaper, erfarenheter och färdigheter

Prioriterade områden
Attityder
Askersunds kommun och kommunens anställda ska alltid verka för förståelse och ömsesidig respekt
mellan människor med olika bakgrunder. Kommunens ska verka för en öppen dialog gällande
olikheter och fördomar. Rasistiska och/eller främlingsfientliga attityder och värderingar ska bekämpas.

Boende
Tillgång till bostäder är avgörande för möjligheten för nyanlända att etablera sig i kommunen.
Boendet är viktigt för att skapa trygghet och livskvalité. Därför ska det finnas god tillgång till bostäder
i kommunens olika delar. Boende ska anordnas så att det främjar kontakten mellan olika grupper.

Nybyggnation av bostäder är viktig för att säkra tillgången på bostäder för alla. Nyanlända ska ha
tillgång till hela den befintliga bostadsmarknaden. Det innebär att nyanlända ska ha tillgång till olika
typer av bostäder i olika delar av kommunen och med olika upplåtelseformer. Genom kontakt med
olika fastighetägare ska kommunen underlätta kontakten mellan fastighetsägare och nyanlända och
verka för ett nytillskott av bostäder.

Språk
För den som är ny i landet ska få undervisning i svenska språket så snart som möjligt. Det är också
viktigt att den nyanlände får en orientering om det svenska samhället, den ska erbjudas på det egna
modersmålet om behovet finns.

Barnomsorg och skola
Barn som har föräldrar som läser svenska som andraspråk eller praktiserar har rätt till barnomsorg. En
plats inom barnomsorgen skall erbjudas så snart som möjligt inom en fyramånadersperiod.
Alla har rätt till en utbildning oavsett bakgrund. Därför ska alla barn, både de som är asylsökande och
de som fått permanent uppehållstillstånd, börja skolan inom fyra veckor från det att de bosatt sig i
kommunen. Genom att främja att unga tillgodogör sig basutbildning inom gymnasieskolan skapas
bättre förutsättningar för dem att utvecklas och integreras i samhället.

Arbete
Arbetet är en mycket viktig faktor för individen och familjens integrering in i samhället. Ett arbete är
grunden för att kunna bygga sig en tillvaro i ett nytt land, vilket bidrar till oberoende och delaktighet. I
arbete kommer individen till sin rätt genom möjligheten att bidra med sin kompetens, så att de som
kan och förmår ska kunna försörja sig själva. Ett aktivt och målmedvetet arbetsmarknads- och
integrationsarbete är viktiga delar för att bidra till arbete och tillväxt för kommunen och regionen.
Kommunen ska i samverkan med andra aktörer verka för etnisk mångfald och integration på alla
arbetsplatser inom kommunen. Kommunen ska öppna sina egna arbetsplatser för nyanlända.

Jämställdhet
Jämställdhetsfrågan mellan kvinnors och mäns olika villkor är en viktig aspekt i integrationsarbetet.
Askersunds kommun ska i arbetet med integration verka för att utjämna dess skillnader.

Möten
Folkbiblioteken, fritidsgårdarna och musikskolan är kommunala verksamheter som ska sträva efter att
engagera och vara mötesplatser för människor av olika bakgrund.
Biblioteket ska tillhandhålla tidningar, tidskrifter och litteratur på olika språk och på lättläst svenska.
Biblioteket ska också tillhandahålla möjlighet till kommunikation via internet utan kostnad.
Komunnens fritidsgård i Askersund och de föreningsdrivna fritidsgårdarna i kommunens ytterområden
är viktiga mötesplatser för barn och ungdomar. Dessa ska sträva efter att få med barn och ungdomar
med olika bakgrund i verksamheten. Musikskolan är också en mötesplats för barn och ungdomar.
Terminsavgifterna ska inte utgöra ett hinder för nyanlända att delta. Därför ska det finnas möjlighet till
avgiftsbefrielse.
Kommunen ska stödja föreningar som genomför arrangemang eller aktiviter för att underlätta
nyanländas deltagande och kontakter med det svenska samhället.

Kommunikationer
Om det ska vara möjligt för nyanlända att välja att bo i olika delar av kommunen förutsätter det
tillgång till bra kollektivtrafik. Det måste vara möjligt att ta sig till de olika aktiviteter som bidrar till
integration, som till exempel jobb, skola, svenskundervisning och praktik. Kommunen ska verka för
att kollektivtrafiken utvecklas.

