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Nuläge
Vingåkers kommun har en plan för integration och flyktingmottagande som
antogs 2012-11-12 och ersatte det tidigare handlingsprogrammet antaget av
kommunfullmäktige 1994-02-21 § 11. Vingåker har en lång tradition av att ta
emot nyanlända, både asylsökande genom Migrationsverkets asylboende och
genom mottagande av kommunplacerade. De senaste åren har även mottagande
av ensamkommande barn tillkommit och antalet asylsökanden har den senaste
tiden ökat.
Vision för Vingåkers kommun 2020
Tillsammans tar vi, medborgare, näringsliv och kommun,
ansvar för vår hälsa och gemensamma livsmiljö.
Vi är stolta över att varje plats i kommunen bidrar med
sin egen karaktär och historia.
Vi uppmuntrar nytänkare och berömmer framgång.
Vi vågar bry oss.
Medborgare, näringsliv och kommun är på samma våglängd.
Därför lyckas vi.
Värdegrund
Vingåkers kommun kännetecknas av våra fyra värdeord.
Våga
Vi uppmuntrar initiativtagande och delaktighet i ett tillåtande klimat.
Vi vågar skapa förbättringar som bidrar till utveckling av Vingåkers kommun.
Ansvar
Vi tar ansvar för att vårt uppdrag genomförs på bästa sätt. Vi ansvarar för att
skapa god kvalitet, tillit och service.
Respekt
Vi visar varandra respekt och har ett gott bemötande. Vi ser olikheter som en
tillgång.
Stolthet
Genom att våga, ta ansvar samt visa respekt stärker vi varandra och
organisationen. Detta gör oss till stolta ambassadörer för Vingåkers Kommun och
till förebilder som föregår med gott exempel.
Övergripande utgångspunkt
Integration handlar om att få uppleva delaktighet i kommunen och bygger på
jämlikhet, samförstånd och ömsesidig respekt mellan människor oavsett
bakgrund. Integrationspolicyn är en vägvisare för framtiden och ett
förhållningssätt att använda sig av. Integrationspolicyn omfattar alla som lever och
verkar i Vingåkers kommun med utgångspunkten att alla människor har samma
värde och är en tillgång. Integrationspolicyn är kommunens styrdokument och
skall genomsyra samtliga kommunala verksamheter genom förvaltningarnas

2 (4)

verksamhetsplaner. Vingåkers kommuns integrationsarbete sker genom
samverkan inom och mellan samhällets olika aktörer.
Det är allas ansvar att arbeta för ökad integration. Arbetet för en ökad integration
innebär att aktivt verka för främjande av mångfald och motverka diskriminering
och rasism. Integrationspolicyn lyfter fram de prioriterade områden kommunen
ska arbeta med.
Syfte
Integrationspolicyn anger Vingåkers kommuns politiska viljeinriktning för hur det
övergripande integrationsarbetet ska utvecklas och genomsyra samtliga
verksamheter. Policyn är ett politiskt styrinstrument för att skapa ett långsiktigt
och hållbart mottagande i kommunen.
Prioriterade områden
• Arbete och studier
• Bostäder
• Folkhälsa
• Samverkan
Arbete och studier
Egen försörjning genom arbete möjliggör en snabbare etablering med egen
försörjning och ökad delaktighet som resultat. För att säkra och utveckla en
hållbar tillväxt och välfärd är en avgörande framgångsfaktor hur vi tillvaratar
individers förmågor, kunskaper och erfarenheter. Mot den bakgrunden skall
Vingåkers kommun stärka och utveckla tillvägagångssätt genom samverkan mellan
berörda myndigheter, syftet är att tillvarata kompetensen hos de nya medborgarna.
Bostäder
Tillgången på bostäder är avgörande för möjligheten för nyanlända att både
etablera sig men också att bo, leva och verka i kommunen. Därför är det viktigt att
kommunen kan erbjuda ett varierat utbud av boende- och upplåtelseformer i hela
kommunen, på lika villkor för alla medborgare. Nybyggnation är viktigt för att
över tid säkra en hållbar bostadssituation. Boendemiljöerna ska främja och
inbjuda till kulturöverskridande mötesplatser.
Folkhälsa
En god folkhälsa skapar förutsättningar till delaktighet och möjligheten att fullt ut
studera eller arbeta. Kommunen ska uppmuntra till aktivt deltagande i såväl
föreningsliv som samhällsliv och skapa mötesplatser människor emellan.
Vingåkers kommun ska förebygga och motverka alla former av diskriminering,
främlingsfientlighet och rasism i arbets-, samhälls- och vardagsliv.
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Samverkan
En väl utvecklad samverkan är en förutsättning i kommunens integrationsarbete.
Det gäller inte minst mellan kommunens olika verksamheter. En väl fungerande
integration bygger också på en samverkan med övriga samhällsaktörer. Samverkan
med berörda parter syftar till ett kvalitativt mottagande och integration som ger
goda förutsättningar till individens egen försörjningsförmåga och delaktighet i
samhällslivet.
_____
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