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Integrationsstrategi
1
Inledning
Intentionen för näringslivsnämndens integrationsarbete är att de nyanlända som tas
emot i kommunen efter avslutad etableringsperiod ska vara redo för ett självständigt
liv i Värmdö och Sverige, och själva kunna tillgodose sina behov av bostad,
försörjning och kontakter med samhället. Integrationsarbetet måste således inriktas på
att de nyanlända, under etableringstiden, ska tillägna sig de kunskaper och färdigheter
som krävs för att kunna navigera i samhället.
En förutsättning för att nämnden ska lyckas med integrationsarbetet är väl fungerande
samverkan, såväl internt mellan kommunala verksamheter som med externa parter –
inte minst civilsamhället.
1.1 Om integrationsstrategin
Integrationsstrategin har sin grund i Värmdö Kommuns vision, Vision Värmdö 2030,
och kommunfullmäktiges inriktningsmål för mandatperioden 2014-2018. Strategin
bygger också på de elva grundprinciper för integration som antogs av Europeiska
Unionens råd 20041.
Strategin anger, på ett övergripande plan, hur Värmdö Kommun ska arbeta med
integrationsfrågor. Konkreta aktiviteter och insatser framgår av handlingsplan för
integrationsarbete.
Integrationsstrategin är ett av flera styrdokument som påverkar möjligheterna och
förutsättningarna för nyanländas integration i kommunen, och måste ses som en del i
den helheten. Andra relevanta styrdokument är t.ex. Riktlinjer för bostadsförsörjning
2016-2020 med utblick mot 2030 och 20502 och Riktlinjer för plats i förskola och
pedagogisk omsorg3.
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2
Syfte
Integrationsstrategin syftar till att klargöra inriktningen för näringslivsnämndens
arbete med mottagande och integration av nyanlända för att ge dem förutsättningar
för att efter etableringstiden vara redo för ett självständigt liv i Sverige.
3
Målgrupp för integrationsarbetet
Den primära målgruppen för nämndens integrationsarbete är de personer som anvisas
till Värmdö, som kvotflyktingar eller från Migrationsverkets boenden.
En sekundär målgrupp utgörs av personer som på egen hand flyttar till och bosätter
sig i Värmdö, och som kan delta i vissa av de aktiviteter som kommunen är med och
arrangerar.
4
Inriktning för integrationsarbetet
Näringslivsnämndens integrationsarbete är inriktat på att ge den nyanlände
förutsättningar för att hen, efter avslutad etableringsperiod, ska kunna ordna egen
bostad och försörjning, och etablera sig i samhällslivet.
4.1 Boende
Värmdö kommun tillhandahåller boende under den tid som personen är i etablering.
Därefter behöver den nyanlände själv ordna sitt boende. Det innebär att den
nyanlände själv behöver hitta och teckna eget kontrakt för en bostad, och även att hen
behöver vara införstådd med vilka generella regler som gäller för hyra och skötsel av
bostad.
För att den nyanlända ska ha förutsättningar för detta krävs ett transparent och öppet
samarbete såväl internt inom Värmdö Kommun, som mellan kommunen, företagare
och civilsamhälle – och andra kommuner. Integrationsarbetet inriktas på att den
nyanlända ska få kännedom om bostadsmarknaden, verktyg för att självständigt söka
bostad och beredskap att sköta bostaden.
4.2 Försörjning
En utgångspunkt för att kunna leva ett självständigt liv är att kunna klara sin och sin
familjs försörjning. Det innebär att den nyanlända efter etableringstiden behöver ha
förutsättningar för att klara av antingen ett arbete eller studiemedelsberättigande
studier.
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Arbetsförmedlingen har huvudansvaret för att planera och samordna aktiviteter under
den nyanländes etableringstid, men arbetet ska bedrivas i nära samverkan med
kommunen. Kommunens arbete är inriktat på att, i samverkan med företagare,
civilsamhälle och andra kommuner, bidra till att den nyanländes tid inom etableringen
används på ett genomtänkt och effektivt sätt.
4.3 Integration i samhället
Integration i samhället syftar både på social integration och nätverk, och på
integration i form av att känna till grundläggande värderingar och principer för hur
samhället är uppbyggt. Social integration och kännedom om samhället är nära
sammanlänkade, och interaktion mellan nyanlända och andra medborgare bidrar till
att utveckla förståelse för samhällets uppbyggnad.
För att underlätta nyanländas integration i samhället är integrationsarbetet inriktat på
att utveckla och stärka samverkan mellan kommunen och civilsamhället i syfte att
främja och stödja initiativ som skapar kontaktytor mellan nyanlända och andra
kommunmedborgare.
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