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Sammanfattning
Integration och mångfald är ett av målområdena i Vision 2020 och högt
politiskt prioriterat. Strategin syftar till att nå ett hållbart samhälle som präglas
av social sammanhållning.
Fokusområdet för strategin är att skapa bättre förutsättningar för de
utrikesfödda personer som har lång väg till egen försörjning. Strategin pekar
ut ett antal områden som ska förbättras, dessa områden rör språkkunskaper i
svenska för såväl barn som vuxna, möjlighet till egen försörjning och
delaktighet i samhällslivet . Att kunna förstå, läsa och tala svenska skapar en
större delaktig i samhällslivet och ger även en ökad möjlighet till egen
försörjning.

1 Inledning
Kommunstyrelsen har gett integrationsutskottet i uppdrag att ta fram en
övergripande integrationsplan som ersätter Kommunfullmäktiges
styrdokument från 9 september 2008: ”Strategi för integration och mångfald”.
Det tidigare styrdokumentet togs fram när kommunen hade ansvar för
integrationen de två första åren efter ankomst till Sverige. Från och med
december 2010 har Arbetsförmedlingen huvudansvaret för denna etablering.
Utskottet har valt att snäva in målområdet från ”integration och mångfald” till
att en definierad målgrupp ska få snabbare delaktighet i samhällslivet via
tillgång till det gemensamma språket och egen försörjning.
Målgruppen är utrikesfödda personer med särskilt fokus på dem som har
svårast att nå egen försörjning.
Strategin gäller tills vidare och ska revideras årligen. Alla kommunens
verksamheter blir berörda, om än i olika hög grad.

2 Bakgrundsanalys och överväganden
Integration och mångfald är ett målområdena i Vision 2020 och högt politiskt
prioriterat. Det finns en uttalad politisk vilja att växla upp arbetet och förbättra
måluppfyllelsen.
Det traditionella sättet att se på integration, att ”de andra” ska ”integreras”
bland ”oss”, är idag överspelat. Strategin vill i stället beskriva hur grupper kan
få förutsättningar att mötas i riktning mot ett större mål, nämligen social
sammanhållning. Detta styrdokument är ett politiskt medel för att ta ett första
steg i denna riktning.
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Att tala och förstå språket, samt att försörja sig själv, är de enskilt viktigaste
faktorerna för att bli delaktig i det svenska samhället samtidigt som det också
bidrar till en god hälsa.
Att bryta trenden med allt längre tid till egen försörjning är en stor utmaning.
För att lyckas måste kommunen göra mer, hitta bättre lösningar och/eller
satsa mer resurser än tidigare. Egen försörjning är viktig för att bli en del i en
social sammanhållning. Den demografiska utvecklingen kommer att innebära
att allt färre ska försörja allt fler äldre, samhället och inte minst kommunen
behöver tillgång till ytterligare arbetskraft. Därför är det viktigt att tillvarata den
resurs som den utrikesfödda är.
Kopplingen till föreningslivet är väsentlig för de utrikesföddas delaktighet i
samhället. Kultur och fritidsnämnden har ett särskilt uppdrag att bredda
föreningarnas medlemsrekrytering, vilket är angeläget till denna grupp.
Strategins ambition är att hitta de områden där kommunen kan göra skillnad i
dessa frågor och påverka produktionsstyrelsen och nämnderna att vidta
adekvata åtgärder.
Kommunala styrdokument som har kopplingar till strategin:
•

Vision 2020

•

Miljö och folkhälsostrategi

•

Personalpolicy

•

Bostadsförsörjningsprogram

•

Kollektivförsörjningsplan

•

Fördjupad översiktsplan

•

Handlingsprogram för en säkrare och tryggare kommun

•

Kommunens värdegrund

3 Mål och inriktning
3.1 Övergripande mål
Nyköping är ett samhälle i tillväxt som kännetecknas av att vara
ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart.
Vision 2020 beskriver den gemensamma vägen till det önskade framtida
tillståndet. De som bor, verkar och vistas i Nyköpings kommun ska uppleva
utvecklingen av ett hållbart Nyköping och att de får god service av Nyköpings
kommun.
Alla verksamheter ska bidra till att nå de kommunövergripande målen. Denna
strategi utvecklar målområdet ”Integration och mångfald”.
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3.2 Strategisk inriktning och mål
Strategiska målområden för att nå det övergripande målet är:
•

Ett gemensamt språk

•

Egen försörjning

•

Delaktighet i samhället

Bättre måluppfyllelse för målgruppen inom dessa områden utgör starka bidrag
till social sammanhållning.

3.3 Strategiskt område 1: Ett gemensamt språk
3.3.1

Strategiskt delmål 1

Personer som studerar på Sfi (svenska för invandrare) 1A (analfabeter eller
lågutbildade) ska höja andelen godkända betyg så att de överträffar
riksgenomsnittet med 20 % till år 2016
Indikator: Andelen godkända i Sfi 1A i Nyköping som andel av genomsnittet
för riket. Basvärdet 2011 är att Nyköping hade 31 % godkända och riket 40 %.
Index för Nyköping jämfört med riket är alltså 77.

Berörda organisationsdelar: UAIN samt BUK
Godkända
sfi 1A jmf
riket

Skolverket

Basår
2011

77

3.3.2

Förväntat resultat under
mandatperiod
2012 2013 2014 2015

2016

Vem
När sker
rapporterar rapportring

77

120

Integrations Vår 2014
utskottet

85

110

115

Avrapportering till KF

Strategiskt delmål 2

För personer som studerar på övriga sfi-kurser ska resultatet vara minst lika
bra som riksgenomsnittet.
Indikator: Andel kurser inom sfi där Nyköpings andel godkända är lika hög
eller högre än riksgenomsnittet. Basvärdet 2011 är att Nyköping hade bättre
resultat än riket för 100 % av kurserna utöver 1A.
Berörda organisationsdelar: UAIN, BUK
Godkända i Skol- Basår
övriga sfi- verket 2011
kurser jmf
riket
100 %
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Förväntat resultat under
Avrapportering till KF
mandatperiod
2012 2013 2014 2015 2016 Vem
När sker
rapporterar rapportering
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Integrations Vår 2014

Antagen av kommunfullmäktige 2013-06-11

Dnr KK13/232

6/10
utskottet

3.3.3

Strategiskt delmål 3

Ungdomar i målgruppen som slutfört årskurs 9 år ska ha studieresultat i det
svenska språket som ger lika möjlighet som andra grupper att söka till
gymnasiet.
Indikator: Andel elever som uppnått målen i svenska som andra språk jämfört
med andel elever som uppnått målen i svenska. Basåret 2011 uppnådde 50 %
målen i svenska som andra språk och 98 % i svenska. Index för Nyköping
jämfört med riket är alltså 51.
Berörda organisationsdelar: BUN, BUK
Godkända i Skol- Basår
betyg i
verket 2012
sva*/ sv*
i åk 9
51

Förväntat resultat under
Avrapportering till KF
mandatperiod
2012 2013 2014 2015 2016 Vem
När sker
rapporterar rapportering
51

60

70

85

100

Integrations Vår 2014
utskottet

* sva =svenska som andra språk, sv = svenska

3.3.4

Strategiskt delmål 4

Indikator: Andel berättigade som deltar i modersmålsundervisningen i
grundskolan jämfört med riksgenomsnittet. Basåret 2011 deltog 44 % av de
berättigade i Nyköping och 55 % i riket. Index för Nyköping jämfört med riket
är alltså 81.
Berörda organisationsdelar: BUN, BUK
Modersmå Skol- Basår
jmf riket
verket 2011

81

Strategi

Förväntat resultat under
Avrapportering till KF
mandatperiod
2012 2013 2014 2015 2016 Vem
När sker
rapporterar rapportering
81

90

100

100

100

Integrations Vår 2014
utskottet
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3.4 Strategiskt målområde 2: Egen försörjning
3.4.1

Strategiskt delmål 1

Andel i egen försörjning fyra, åtta respektive tolv år efter ankomståret ska
överstiga riksgenomsnittet
Indikator: Andel av personer, 20-64 år och födda i länder utanför EU, som inte
har försörjningsstöd fyra, åtta respektive tolv år efter ankomståret jämfört med
riksgenomsnitt.
Berörda organisationsdelar: samtliga
Personer SCB
med egen
försörjning

Basår 2011 Förväntat resultat under
mandatperiod
2012 2013 2014 2015

Avrapportering till KF
2016

Efter 4 år
55,6%
index jmf
med riket
91

91

95

100

105

110

120

125

130

135

120

125

130

135

Vem
rapporterar

När sker
rapportering

Integrations Vår 2014
utskottet

Efter 8 år
114
90,8%
index med
jmf med
riket 114
Efter 12 år
85,3%
index jmf
med riket

3.4.2

116

Strategiskt delmål 2

Utrikesfödda elever utanför EU har studieresultat som ger lika möjlighet som
andra grupper att söka till gymnasiet respektive högre utbildning
Indikator: Andel elever födda i ett land utanför EU som kommit hit efter fyllda
12 år som har godkända betyg i åk 9 jämfört med svenskfödda i Nyköping och
med riksgenomsnittet.
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Berörda organisationsdelar: BUN, BUK
Godkända SCB
betyg i åk 9

Basår
2011

Förväntat resultat under
Avrapportering till KF
mandatperiod
2012 2013 2014 2015 2016 Vem
När sker
rapporterar rapportering

index 36,4 38
% jmf sv
född i
index jmf
med riket
106

106

39

40

41

42

108

110

112

114

Integrations Vår 2014
utskottet

Indikator: Andel elever födda i ett land utanför EU som kommit hit efter fyllda
12 år som har högskolebehörighet vid 25 års ålder jämfört med svenskfödda i
Nyköping och med riksgenomsnittet.
Berörda organisationsdelar: UAIN, BUK
Högskole- SCB
behörighet

Basår
2011

Förväntat resultat under
Avrapportering till KF
mandatperiod
2012 2013 2014 2015 2016 Vem
När sker
rapporterar rapportering

4,7 %
index jmf
med riket
104

104

106

108

110

112

Index jmf
med sv
född 7

7

9

11

13

15

Integrations Vår 2014
utskottet

Indikator: Uppdelning av indikatorn för högskolebehörighet på kön. Kvinnor
ska ha behörighet i samma utsträckning som män.

3.4.3

Strategiskt delmål 3

Kvinnor i målgruppen ska ha samma förutsättningar som män att delta i
arbetslivet.
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Indikator: Uppdelning av indikatorn för egen försörjning på kön. Kvinnor ska ha
ska vara utan försörjningsstöd i samma utsträckning som män.
Berörda organisationsdelar: Samtliga
Kvinnor i
SCB
egen
försörjning

Basår
2011

Förväntat resultat under
mandatperiod
2012 2013 2014 2015

Avrapportering till KF
2016 Vem
rapporterar

Efter 4 år
56,9%
index jmf
med män
104

100

100

100

100

100

100
92,9%
index med
jmf med
män 106

100

100

100

100

100

100

100

100

Integrations
utskottet

När sker
rapportering
Vår 2014

Efter 8 år

Efter 12 år
81,8%
index jmf
med män
92

100

Avser förstagångsinvandrare utanför EU utan försörjningsstöd.

3.4.4

Strategiska viktiga aktivitetsområden:

Nyköpings kommun ska årligen tillhandahålla ett antal tidsbestämda
anställningar, arbetspraktik eller traineéplatser
Tidiga arbetsförberedande insatser som kompletterar Arbetsförmedlingens
insatser ska vidtas redan under de två första åren av etableringstiden
Förbättra rekryteringskompetensen hos kommunens chefer så att
språk/kulturkompetensen utnyttjas bland anställningsbara personer
Underlätta för målgruppen att starta företag

3.5 Strategiskt målområde 3: Delaktighet i samhällslivet
3.5.1

Strategiskt delmål 1

Målgruppen ska få tillträde till samhällsgemenskapen genom att delta i
föreningslivet.
Via stöd till föreningarna uppmuntra och underlätta för dem att öka sin andel
utrikesfödda medlemmar
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Indikator: Rapportering av andel av totala antalet föreningar som uppbär
föreningsbidrag och som i föreningarnas kvalitetsredovisning beskriver de
riktade insatser som genomförts för att rekrytera medlemmar födda i länder
utanför EU. Basvärdet är okänt.
Berörda organisationsdelar: KFN
Utrikesfödda Förenings- Basår
medlemmar rapporter

Okänt

3.5.2

Förväntat resultat under
Avrapportering till KF
mandatperiod
2012 2013 2014 2015 2016 Vem
När sker
rapporterar rapportering
+10% +10% +10% +10% +10% Integrations Juni 2014
utskottet

Strategiska viktiga aktivitetsområden:

Alla verksamheter ska särskilt beakta kvinnors situation vid information och
uppsökande verksamhet
Alla verksamheter ska ge särskilt stöd till kvinnor utifrån deras specifika behov

4 Strategins genomförande
Den av Kommunfullmäktige antagna strategin ska följas av samtliga nämnder
och styrelser. Alla verksamheter ska redovisa om och med vilka åtgärder man
kan bidra till uppfyllelse av respektive strategiskt delmål.

5 Uppföljning och revidering av strategin
5.1 Uppföljning av strategin
Samtliga nämnder och styrelser ska redovisa åtgärder utifrån strategins mål i
en åtgärdsplan till Integrationsutskottet under oktober månad. Redovisning av
hur planen genomförts och vilka resultat som uppnåtts ska redovisas till
Integrationsutskottet april månad året efter.
Integrationsutskottet samlar in statistik avseende de olika indikatorerna och
lämnar en rapport till Kommunfullmäktige tillsammans med en sammanfattning
av verksamheternas åtgärder och resultat i juni månad varje år. Första
redovisningstillfälle är under våren 2014.

5.2 Revidering av strategin
Integrationsutskottet ska i samband med rapporten till Kommunfullmäktige
lämna förslag på eventuella revideringar av strategin.
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