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Inledning
Integration och mångfald är ett av målområdena i vision 2020 och högt politiskt
prioriterat. Dokumentet Strategi för integration och social sammanhållning antogs i
juni 2013 (KK13/232) och syftar till att skapa bättre förutsättningar för de
utrikesfödda personer som har lång väg till egenförsörjning. Detta för att nå ett
hållbart samhälle som präglas av social sammanhållning. Strategin pekar ut tre
målområden kring språk, egenförsörjning och delaktighet samt åtta delmål att arbeta
efter. För respektive delmål finns det angett vilken nämnd eller division (”berörd
organisationsdel”) som ska vidta åtgärder för att nå uppställda mål.
Kommunstyrelsen har gett utskottet Miljö- och social sammanhållning uppdraget att
arbeta med miljö, folkhälsa och social sammanhållning vilket bland annat omfattar
att följa upp Strategin för integration och social sammanhållning och årligen
rapportera resultatet till kommunfullmäktige.
Uppdraget kring genomförande och sammanställning av uppföljningen av strategin
har getts till Strategi- och projektenheten (Kommunledningskansliet).

Förkortningar och begrepp som används frekvent i sammanfattningen:
SFI – Svenska för invandrare 1A (om inget annat står)
Målgruppen/utrikesfödda – Personer födda i ett land utanför EU
SCB – Statistiska centralbyrån
UAIN – Utbildnings-, arbetsmarknads och integrationsnämnden
BUN – Barn- och ungdomsnämnden
IÖK – internöverenskommelser
KFN – Kultur- och fritidsnämnden
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Sammanfattning
Resultatet av uppföljningen redovisar dels måluppfyllelse utifrån indikatorer, dels
genomförande och resultat av de åtgärdsplaner som nämnder tagits fram för
strategin. Den fullständiga uppföljningen finns i tjänsteskrivelsen Uppföljning av
Strategi för integration och social sammanhållning (Platinanummer 457023).
För att ge en mer komplett bild över hur kommunens verksamheter bidrar till att
uppfylla strategin har även en uppföljning av åtgärder inom divisionerna gjorts. Detta
arbete är beskrivet i dokumentet Redovisning av arbetet i Nyköpings kommun inom
integration och social sammanhållning (Platinanummer 448053) där det beskrivs hur
kommunens verksamheter i övrigt arbetar med integration och social
sammanhållning.

Redovisade uppföljningar


Under hösten 2013 redovisade nämnden för utbildning, arbetsmarknad och
integration (UAIN), barn- och ungdomsnämnden (BUN), vård- och
omsorgsnämnden (VON) och Miljönämnden (MN) åtgärdsplaner till utskottet.



I mars 2015 redovisade nämnderna genomförande och resultat till utskottet.



Kultur- och fritidsnämnden tog aldrig fram någon åtgärdsplan 2013 men har
ändå valt att redovisa en uppföljning av strategins målområde Delaktighet.



Socialnämnden har medvetet inte tagit fram en åtgärdsplan och har inte
heller redovisat åtgärder då nämnden ser att åtgärder och aktiviteter inom
nämndens ansvarsområde främst är en fråga för divisionen.



Bygg- och tekniknämnden har inte heller tagit fram någon åtgärdsplan. I en
skriftlig framställan till integrationsutskottet hösten 2013 redogör nämnden
för att de inte ser en tydlig koppling mellan strategins målområden och
nämndens verksamheter. Nämnden förklarar dock i samband med
uppföljningen att insatser för att öka delaktigheten bland samtliga
medborgare ständigt pågår via exempelvis medborgarförslag, synpunkter
och kommunikationsinsatser.



Kommunstyrelsen/produktionsstyrelsen har inte redovisat någon
åtgärdsplan. Däremot har åtgärder och insatser gjorts inom området
Egenförsörjning (vilket redovisas i uppföljningen)

För att få en bredare bild över hur kommunen arbetar med frågorna har
divisionschefer och ledningslag fått i uppdrag att dels redovisa dels genomförda
åtgärder kopplade till strategin och dess målgrupp (utrikesfödda personer med
särskilt fokus på dem som har svårast att nå egen försörjning), dels åtgärder som
främjar integration och social sammanhållning generellt (oavsett etnicitet, kön, ålder,

funktionsnedsättning mm). De åtgärder som ej har direkt koppling till strategin
redovisas i ett separat dokument: Uppföljning av arbetet inom Nyköpings kommun
inom integration och social sammanhållning (dokumentnummer i Platina 448053).

Måluppfyllelse
Totalt sett är två av åtta delmål uppfyllda sett till indikatorernas utfall. Indikatorn för
Delaktighet i samhällslivet finns inte att tillgå enligt division och nämnd vilket inte gör
det möjligt att bedöma utfall och måluppfyllelse för målområdet. Indikatorerna om
högskolebehörighet respektive godkända betyg i årskurs 9 finns enligt SCB inte
fördelat på kön då underlaget (antalet) är för litet. Av detta skäl redovisas
indikatorerna respektive bedöms måluppfyllelsen med hänsyn till värdet för totalen
(kvinnor och män).
Sammanfattning av måluppfyllelsen:

1. Ett gemensamt språk





Andel godkända betyg bland studerande i SFI i Nyköping har mer än
fördubblats.
Nyköping har, från att haft högre andel godkända kurser än rikssnittet inom
samtliga SFI-kurser, numera två kurser där andelen godkända är högre än
riket.
Andel utrikesfödda elever i årkurs 9 som uppnått målen i svenska som andra
språk har ökat i Nyköping men skiljer sig fortfarande från rikssnittet.
Andelen berättigade elever i grundskolan i Nyköping som deltar i
modersmålsundervisningen har minskat.

2. Egenförsörjning





Andelen utrikesfödda i Nyköping som har egenförsörjning är fortfarande
lägre än rikssnittet, sett till totalen.
Andelen utrikesfödda med godkända betyg i årskurs 9 har ökat i Nyköping.
Andel utrikesfödda med högskolebehörighet i Nyköping har halverats.
Andelen utrikesfödda kvinnor i Nyköping utan försörjningsstöd fyra år efter
ankomståret är relativt oförändrad i både Nyköping och riket. Andelen
kvinnor utan försörjningsstöd efter åtta år i Sverige har minskat, medan
andelen utan försörjningsstöd efter tolv år har ökat. Det skiljer sig fortfarande
mellan kvinnor och män.

3. Delaktighet i samhällslivet:


Indikatorn om delaktighet är i dagsläget inte möjlig att ta fram enligt
kommunens kultur- och fritidsverksamhet.
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Genomförande och resultat av åtgärder
Nämnderna
Barn- och ungdomsnämnden (BUN) har i sin åtgärdsplan tagit fram åtgärder för två
av delmålen för målområdet Ett gemensamt språk samt för ett av delmålen till
målområdet Egenförsörjning. Åtgärderna omfattar bland annat tilldelning av SALSAresurser, tilläggsbelopp för modersmålsundervisning, integration i förskola samt
riktlinjer för mottagande av nyanlända barn och elever.
Utbildning-, arbetsmarknads- och integrationsnämndens (UAIN) åtgärdsplan
hänvisar ofta till nämndmålen i budget eller internöverenskommelser. UAIN har
brutit ner två av delmålen för målområdet Ett gemensamt språk samt tre av
delmålen för målområdet Egenförsörjning. Åtgärder har även tagits fram och
redovisats för flera av strategins ”strategiskt viktiga aktivitetsområden”. Åtgärderna
omfattar bland annat förändringar i SFI-kursen 3D, insatser inom ramen för Centrum
för ungdomspraktik och sommarskola samt uppdrag till produktionen att redovisa
uppföljningar uppdelat på kön.
I Miljönämndens åtgärdsplan har aktiviteter kopplats till målområdet Delaktighet i
samhällslivet. Uppföljningen visar att nämndens uppdrag till
informationsverksamheten gällande framtagning av informationsmaterial och
blanketter på olika språk är genomfört. Under verksamhetsåret togs
informationsmaterial fram på fyra olika språk riktat mot verksamhetsutövare inom
livsmedel. Arbetet fortsätter 2015.
Uppföljningen av Vård- och omsorgsnämndens åtgärdsplan visar bland annat att
nämnden tagit bort möjligheten till anhöriganställning då det finns risk för
inlåsningseffekter samt hämmad integration.

Verksamheterna
Uppföljningen visar att det finns mycket arbete i verksamheterna som kan kopplas
till strategins målområden och till integration och social sammanhållning i stort.
Skälen är dels att flera divisioner har som uppdrag att arbeta med den utpekade
målgruppen, dels för att ett av kommunens budgetmål är att öka delaktigheten,
vilket samtliga nämnder och divisioner ska prioritera under 2015 (och 2014). Även
ökad tillgänglighet är ett prioriterat budgetmål. Att skapa delaktighet och inflytande
bland invånarna genom en ökad tillgänglighet främjar såväl integration som social
sammanhållning.

Avslutning och väg framåt
Nyköpings kommuns övergripande mål är god service och hållbar utveckling.
Kommunen vill gå före och bygga ett samhälle med god social sammanhållning.
Vid genomgång av strategin för Integration och social sammanhållning kan
övergripande konstateras att mycket av arbetet med integration och social
sammanhållning i kommunens verksamheter handlar om social hållbarhet.
Ett socialt hållbart samhälle är ett sammanhållet samhälle. Social sammanhållning
handlar om alla medborgare och kommunens förutsättningar att skapa tillgänglighet,
delaktighet, jämställdhet, folkhälsa, säkerhet, trygghet och integration för dessa. Vid
en revidering av strategin behöver dessa områden finnas med och det blir alltså en
omfattande strategi som behöver kopplas till alla dessa områden.

