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Tillsammans tar vi vara på varandras olikheter för att lyckas med vår kommunstrategi
”Sunne är platsen där modet växer, livet är enkelt och allting möjligt”

1 Syftet med integrationsplanen
Syftet med Sunne kommuns integrationsplan är att ge en samsyn och ansvarsfördelning kring arbetet
med integration. Detta för att kommunen ska kunna nå det övergripande mål som finns för
integration.
Med integration avses i denna plan;
•

en ömsesidig process mellan medborgare

•

en samhällsgemenskap som präglas av berikande och rättvisa relationer mellan alla
medborgare

•

en samhällssituation där alla medborgare möts med respekt och förståelse för individers
olikheter

•

en strävan där arbete och egenförsörjning är en viktig del av målet med integrationen

1.1 Samverkan
Integrationsplanen vill belysa vikten av gott samarbete och god samverkan, med alla instanser och på
alla nivåer. Sunne kommuns integrationsplan förutsätter samarbete och samverkan mellan samtliga
förvaltningar, enheter och bolag samt myndigheter och andra kommuner. Planen förespråkar
samarbete med föreningar, företag och civilsamhälle.
1.2 Sunne kommuns arbetsstrategier för integration
Tillsammans skapar vi ett hållbart Sunne. Vi tar tillvara varandras olikheter och erfarenheter så att alla
människor kan utvecklas och växa. Vår historia och kultur bär oss in i framtiden och visar oss vägen, i
en tillåtande miljö vågar vi prova nytt.
För att nå målen ska tre arbetsstrategier genomsyra allt arbete som bedrivs och alla beslut som tas
inom kommunen. Arbetsstrategierna ska även återfinnas i samtliga verksamhets- och handlingsplaner.
•

Tillgänglighet – Sunne kommun ska vara tillgänglig för att oavsett funktionsförmåga såväl när
det gäller att få kontakt med olika förvaltningar som fysisk miljö, information samt språk.

•

Medskapande – Sunne kommun lyssnar på invånarnas åsikter och bjuder in barn, unga, vuxna,
lokala grupper och företag att delta i kommunens utveckling.

•

Mångfald – Sunne kommun ska vara en plats där alla människor får plats oavsett identitet och
härkomst.

1.3 Lagar och avtal
Kommunens ansvar för integrationen styrs av olika lagar och avtal.
I grunden gäller att nyanlända som är folkbokförda inom kommunen, medborgare eller personer med
uppehållstillstånd som vistas i kommunen har samma rättigheter och skyldigheter gentemot
kommunen som alla andra invånare.
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•

Medverka till förbättrad kunskap i svenska språket och värdet av språkkunskaper.

•

Förskola och skola ska aktivt motverka segregering och tydligt ansvar för att utforma
verksamheten på ett främjande och likvärdigt sätt för alla barn och ungdomar i Sunne
kommun.

•

FN:S barnkonvention ska vara utgångspunkten vid allt arbete med barn och ungdomar.

1.4 Förebyggande
Förutom de lag- och avtalsmässiga åtagande kommunen har är det också i kommunens egenintresse
att jobba förebyggande på många plan i hela asyl- och integrationsprocessen. En övergripande
förutsättning är ökad samverkan och förebyggande arbete med omvärlden och då både civila
samhället och kommunens ideella föreningar, idrottsförbund, studieförbund mm.
Många företag och kommunala verksamheter är också i behov av nyrekryteringar och en etablering av
kontakt på ett tidigt stadium kan förkorta vägen till arbetslivet.

2 Mål
Alla invånare ska få möjlighet till en ekonomiskt och socialt hållbar framtid i Sunne kommun.
Sunne ska vara en kommun fri från rasism och diskriminering.

3 Riktlinjer, handlingsplaner och ansvar
För att en invånare ska bli väl integrerad i samhället så är följande fyra områden särskilt viktiga:
försörjning, utbildning, bostad och fritid. För att en individ ska kunna nå självförsörjning är det viktigt
att kommunen, vid behov, kan ge stöd i frågor kring arbete och utbildning. Ett tryggt boende är ett
grundläggande behov och en meningsfull fritid ger möjligheter till god hälsa och känsla av
gemenskap. Kommunen ska aktivt arbeta för att ge kunskap och verktyg som han eller hon behöver
för att kunna styra sin egen integrationsprocess.
3.1 Försörjning
Riktlinje - Alla boende i Sunne kommun ska på likvärdiga villkor ha tillgång till arbetsmarknaden
och därmed möjlighet till självförsörjning. I de fall arbete inte är möjligt ska andra alternativ prövas,
som utbildning, praktik eller meningsfull sysselsättning. Sunne kommun ska ta tillvara varje invånares
kapacitet och möjliggöra för ett självförsörjande liv i kommunen. Varje individ ska betraktas som en
resurs som är en viktig del av kommunen.
Samhällsorienteringen och SFI ska starta så fort bosättning sker för att vägen in i det svenska
samhället ska gå så enkelt som möjligt och att egenförsörjning kommer till stånd.
Kommunen ska aktivt verka för att praktikplatser ställs till förfogande inom kommunens
verksamheter och att dessa praktikplatser anpassas utifrån individens bakgrund och behov.
Ansvar: Individstöd
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3.2 Utbildning
Handlingsplan - I handlingsplan presenterar rutiner för mottagande av nyanlända barn och elever
i Sunne kommuns alla kommunala skolformer. Handlingsplanen grundar sig på Allmänna råd för
utbildning av nyanlända elever samt Skollagen.
De kommungemensamma rutinerna för mottagande av nyanlända barn och elever omfattar
mottagande på kommunnivå, mottagande på skolnivå, kartläggning av barnets/elevens tidigare
erfarenheter och kunskaper samt riktlinjer för fortsatt undervisning och stöd.
Syftet med handlingsplanen är att säkerställa ett enhetligt, likvärdigt och rättssäkert mottagande av
nyanlända barn och elever.
Se dokumentet ” Handlingsplan för mottagande av nyanlända elever i Sunne kommun,
KS2017/273/01.
Ansvar. Ungdomars och vuxnas lärande
3.3 Bostad
Riktlinje - Sunne ska kunna erbjuda ett tryggt boende. Sunne ska vara en attraktiv kommun att bo och
leva i. Möjlighet till egen bostad är viktigt för att kunna etablera sig i samhället. Sunne ordnar med
bosättning för de som ingår i överenskommelsen, dvs de årligt avtalade mottagandet med
Migrationsverket. Vid anhöriginvandring och egenbosättning är ansvaret att finna ett boende i
kommunen respektive individs. Integrationsenheten kan vara behjälplig att informera om vilka
hyresvärdar som finns i kommunen.
Ansvar: Integrationsenheten
3.4 Fritid
Riktlinje - En meningsfull fritid är en viktig byggsten för ett inkluderande samhälle.
Förenings- och kulturlivet är en viktig kraft för att främja sociala relationer mellan människor. Sunne
ska kunna erbjuda ett brett och attraktivt förenings- och kulturliv. Sunne kommun ska arbeta för att
förenings- och kulturverksamheter i kommunen aktivt ska arbeta på ett inkluderande sätt.
Möjliggörandet av en meningsfull fritid ger ökade förutsättningar för välmående kommuninvånare.
Biblioteket är en viktig mötesplats för alla, det ligger mitt i Sunnes centrum och har god tillgänglighet.
Biblioteket tillhandahåller media på många språk och blir därmed en viktig faktor i arbetet med
bildning och integration.
Ansvar: Fritid och kultur

4 Projekt, verksamheter och aktiviteter
Sunne kommun arbetar aktivt med att möjliggöra för en god integration. Kommunen driver idag flera
projekt och är aktiva på olika sätt för att alla invånare i kommunen ska få så goda förutsättningar som
möjligt i samhälle. Projekt och aktiviteter listas nedan:
•

Integrationsenheten - Introduktion, samordning och samhällsinformation till nyanlända.
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•

Värmlands Nya - Ett läns- och lokalprojekt som delfinansieras av ESF. Projektet har som
övergripande mål” att underlätta etableringen i arbetslivet för unga nyanlända kvinnor och
män”. Pågår 2017-04-01 till 2020-02-29.

•

Idrottsalliansen - Samverkan mellan Sunnes idrottsföreningar och kommunen. Arbetar
främst för att främja ungdomsidrotten.

•

Familjecentralen - Mötesplats där barn och föräldrar får möjlighet att träffa andra familjer,
bryta isolering och underlätta vägen in i samhället.

•

Sommarlovsaktiviteter - Gratis aktiviteter för barn i åldern 6-15 år under sommaren. Syftet
är meningsfulla, fysiska aktiviteter och att bryta social isolering.

5 Uppföljning
Integrationsplanen ska följas upp kontinuerligt via de projekt, insatser via verksamheterna och
aktiviteter som görs i kommunen. Framgångsfaktorerna som dessa aktiviteter och insatser påvisar ska
tas tillvara inför framtiden. Integrationsplanen ska genomsyra det kommunala arbetet med frågor
kring alla som behöver stöd för att bli en del i samhället.

