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Förslag på hur Tierps kommun ska uppnå målen 
Dessa förslag har kommit fram i framtagandet av Tierps kommuns strategi för integration i 

dialog med bland annat civilsamhället, myndigheter och kommunens verksamheter. 

 

Arbete 
 

 Tierps kommun ska som den största arbetsgivaren i kommunen vara en förebild för en 

mindre homogen rekrytering.  

 

 Språkpraktik eller en praktikplats är ett bra sätt att få in en fot i arbetslivet. 

Kommunen ska erbjuda fler praktikplatser och även verka för fler praktikplatser också 

inom den privata sektorn. För att praktikperioden ska bli lärorik är det viktigt att den 

är välplanerad och att handledaren har fått den utbildning som hen behöver.  

 

 Tidig kontakt med arbetsplatser kan underlätta inträde på arbetsmarknaden. Därför ska 

nyanlända
1
 få göra besök på eller få information från olika arbetsplatser i kommunen. 

Det kan väcka idéer gällande framtida yrkesval och möjligheter.  

 

 Om validering
2
 av utbildning går fortare kan fler personer snabbare komma ut i arbets-

livet och bidra med sin kompetens och sina kunskaper. Kommunen ska underlätta så 

att valideringen går så smidigt som möjligt. 

 

 Det ska finnas möjlighet att få hjälp av en studie- och yrkesvägledare. Kommunen ska 

informera om möjligheten att komplettera och skaffa ny utbildning.  
 

Boende 
 

 För att undvika boendesegregation
3
 ska kommunen planera för blandade bostadstyper 

och blandade upplåtelseformer i kommunen. Boendeformer som främjar kontakten 

mellan olika grupper underlättar integrationsprocessen. 

 

 Det behövs tillgång till bostäder i alla delar av kommunen så att man får en jämn 

bosättning av hushåll. Kommunen ska kontinuerligt inventera behov gällande bostäder 

utifrån ett integrationsperspektiv och ha med det perspektivet i den framtida 

planeringen. 

 

 Ett integrationsperspektiv ska föras in i kommunens bostadsförsörjningsprogram. 

 

 Kommunen ska marknadsföra bostadsområden i alla delar av kommunen. 

 

 Kommunen ska planera för bostäder i olika storlekar för att undvika trångboddhet.  
 

 

                                                 
1
 Se definition av ”nyanländ” på sida 4-5. 

2
 Se definition av ”validering” på sida 4-5. 

3
 Se definition av ”boendesegregation” på sida 4-5. 



 

 

 

 

2 

 

Språk 
 

 Språkpraktik innebär att svenska för invandrare (SFI) kombineras med praktik. Det 

finns många vinster i att ha praktik och parallellt få öva på det svenska språket. 

Kommunen ska erbjuda fler språkpraktikplatser och uppmuntra företag inom den 

privata sektorn att göra detsamma. 

 

 För att lära sig ett nytt språk behövs tillfällen och möjlighet att få öva. Kommunen ska 

informera om tillfällen som finns att få öva det svenska språket utöver SFI, till exempel 

språkcaféer. Det är viktigt att informationen utformas så att målgruppen kan ta den till 

sig. Informationen kan vara både muntlig och skriftlig.  

 

 Alla elever ska i så hög utsträckning som möjligt ges skolundervisning i den ordinarie 

elevgruppen. Elever som lär sig svenska språket ska inkluderas i ordinarie skol-

undervisning i de ämnen då det är möjligt och få stöd i en förberedande grupp när det 

behövs. Undervisningen behöver anpassas efter varje individs förutsättningar. 
 

 Kommunen ska tillhandahålla medier på olika språk. Att erbjuda böcker, tidskrifter, 

dagstidningar och andra medier tillgängliga på olika språk är en möjlighet att göra 

information tillgänglig på olika modersmål.  

 

Attityd 
 

 Kommunen ska verka för större kunskap gällande integration och mångfald
4
 inom den 

kommunala verksamheten och hos allmänheten. Större kunskap kan förbättra attityder, 

öka förståelse och minska fördomar.  

 

 Otydlig information eller avsaknad av information är en grogrund för fördomar och 

missförstånd. Kommunen ska ge tydlig information om migration och 

flyktingmottagning.  

 

 Kommunen ska anordna och uppmuntra arrangemang och aktiviteter som bidrar till 

ökad kunskap gällande integration och mångfald. Det gäller både när kommunen är 

arrangör och när initiativet kommer från civilsamhället. 

 

 Det är viktigt med ett föreningsliv där alla känner sig välkomna. Kommunen ska verka 

för större mångfald och ökat deltagande inom föreningslivet. 

 

 Kommunen ska uppmärksamma minoritetsgrupper
5
 genom arrangemang och 

aktiviteter. 

 

 

 

 

                                                 
4
 Se definition av ”mångfald” på sida 4-5. 

5
 Se definition av ”minoritetsgrupp” på sida 4-5. 
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Mötesplatser 
 

 Det civila samhället och föreningslivet har en viktig roll som en mötesplats för bättre 

inkludering och delaktighet. Kommunen ska stötta föreningar i deras arbete med 

integration och mångfald. 

 

 Kommunen ska aktivt informera om de aktiviteter och mötesplatser som finns. Det är 

viktigt att informationen utformas så att målgruppen kan ta den till sig. 

 

 Kommunen ska inventera behovet av mötesplatser utifrån ett integrationsperspektiv. 

Man ska i inventeringen se över hur mötesplatser i kommunen idag används och vilka 

behov och önskemål som finns för att göra mötesplatserna ännu mer attraktiva. 

 

 För att alla ska ha möjlighet att mötas på lika villkor ska det finnas kostnadsfria 

mötesplatser i alla tätorter
6
 i kommunen. 

 

Samverkan 
 

 Tierps kommun ska ha en lokal överenskommelse (LÖK) gällande samverkan på 

integrationsområdet med berörda aktörer, till exempel Arbetsförmedlingen, 

Försäkringskassan, Landstinget, Migrationsverket och Länsstyrelsen.  

 

 Kommunen ska vara drivande i att en samverkansgrupp med samhällsaktörer på lokal 

nivå bildas och att gruppens arbete fortgår. Gruppen ska träffas regelbundet och 

tillsammans utveckla samarbetet gällande integration i kommunen.  

 

 Kommunen ska ha en nära samverkan med föreningsliv, församlingar, 

bildningsförbund och andra aktörer som har en viktig roll i arbetet med integration. 

 

 Kommunen ska samverka med civilsamhället i projekt som har till syfte att förbättra 

integrationen i Tierps kommun. Det behöver tydliggöras i varje enskilt projekt vilken 

roll kommunen respektive civilsamhället ska ha i samarbetet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
6
 Se definition av ”tätort” på sida 4-5. 
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Definitioner 

Integration 

Integration definieras som en dynamisk, långsiktig, kontinuerlig och dubbelriktad process 

med ömsesidigt tillmötesgående. Integration kräver inte bara deltagande av nyanlända utan av 

alla invånare. Integrationsprocessen inbegriper anpassning från invandrarnas sida, de har 

rättigheter och skyldigheter i förhållande till sina nya bosättningsländer. Processen kräver 

även anpassning i det mottagande samhället som ska skapa möjligheter till ett fullständigt 

ekonomiskt, socialt, kulturellt och politiskt deltagande av invandrarna.
7
 Integration sker både 

på individuell nivå och på samhällsnivå vilket innebär att vi har ett gemensamt ansvar för en 

lyckad integration. 

 

Åtgärder som riktar sig specifikt till nyanlända ska bara förekomma under den första tiden 

därefter ska insatserna för att främja integration vara generella åtgärder som minskar 

utanförskapet i samhället.
8
 

 

Mångfald 

Mångfald innebär att alla människors lika rättigheter och möjligheter gynnas oavsett kön, 

etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.
9
 

 

Nyanländ 

Med nyanlända menas personer som kommit för att bosätta sig i kommunen, det vill säga 

nyanlända barn, kvinnor och män med uppehållstillstånd. En person anses vara nyanländ 

under den tid som hen omfattas av etableringsinsatser, men det finns ingen entydig norm som 

anger exakt tid.
10

   

 

Tierps kommun (kommunen) 

När det står ”Tierps kommun” eller ”kommunen” så kan det betyda kommunen som 

organisation eller som geografiskt område. Sammanhanget avgör vad som avses. 

 

Tätort 

En för de nordiska länderna gemensam benämning på tättbebyggt område med minst 200 

invånare och högst 200 m mellan husen (utan hänsyn till församlings-, kommun- eller 

länsgränser).
11

 Enligt den definitionen är tätorterna i Tierps kommun: Karlholmsbruk, 

Mehedeby, Månkarbo, Skärplinge, Söderfors, Tierp, Tobo, Upplanda och Örbyhus.
12

  

 

 

 

                                                 
7 Europa kommissionen, EU:s elva grundprinciper för integration. 2004-11-19. 

http://europa.eu/rapid/press-release_PRES-04-321_sv.htm (Hämtad 2016-02-15) 
8 Gislaved kommun, Projektplan Integrationsstrategi. 2012-10-11. 
9 Gislaved kommun, Tillgänglighet, mångfald och jämställdhet.  2015-12-22. 

http://www.gislaved.se/kommunochpolitik/tillganglighetmangfaldochjamstalldhet (hämtad 2016-02-15) 
10 Riksrevisionen, 2006 
11 Nationalencyklopedin, Tätort 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/t%C3%A4tort (hämtad 2016-02-18) 
12 Statistiska centralbyrån (SCB), Folkmängd per tätort och småort 2010, per kommun  

http://europa.eu/rapid/press-release_PRES-04-321_sv.htm
http://www.gislaved.se/kommunochpolitik/tillganglighetmangfaldochjamstalldhet
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/t%C3%A4tort
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Minoritetsgrupp 

En etnisk minoritet är en etnisk grupp som utgör en minoritet i ett specifikt område, såsom en 

nationalstat, en region eller en stad.
13

 

 

Segregation  

Segregation är det rumsliga åtskiljandet av befolkningsgrupper. Segregation kan till exempel 

ske på grundval av socioekonomisk status, hudfärg, religion, etnisk tillhörighet. Den kan vara 

ofrivillig eller frivillig.
14

  
  

 Boendesegregation (bostadssegregation) 

Boendesegregation är ett tillstånd på bostadsmarknaden som innebär att grupper av hushåll 

med olika egenskaper bor geografiskt åtskilda från varandra, vanligen i stadsdelar och 

bostadsområden med olika fysisk och social status. Man skiljer mellan demografisk (t.ex. 

åldersmässig), socioekonomisk (utbildnings- och inkomstmässig) och etnisk boende-

segregation.
15

 

 

Validering 

Validering innebär att man kartlägger, bedömer och värderar en individs faktiska kunskaper, 

färdigheter och förmågor, det vill säga en individs reella kompetens. Det kan också vara att 

översätta redan existerande betyg eller intyg från ett annat land till svenska förhållanden. 

Validering kan vara till hjälp för personer som vill börja studera, förkorta tiden på en 

pågående utbildning eller söka arbete.
16

  

 

                                                 
13 Nationalencyklopedin, Etnisk minoritet. 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/etnisk-minoritet (hämtad 2016-02-15) 
14 Nationalencyklopedin, Segregation.  

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/segregation (hämtad 2016-02-15) 
15 Nationalencyklopedin, Boendesegregation. 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/boendesegregation (hämtad 2016-02-15) 
16 Valideringsinfo, Om validering.  https://www.valideringsinfo.se/sv/Om-validering/ (hämtad 2016-02-15) 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/etnisk-minoritet
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/segregation
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/boendesegregation
https://www.valideringsinfo.se/sv/Om-validering/

