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Direktiv för tillfällig fullmäktigeberedning på området 

integration 

Inledning 

Kommunfullmäktige beslutade 2015-06-22, § 72 att tillsätta tillfälliga 

beredningar direkt under kommunfullmäktige.  

Detta direktiv gäller för tillfällig fullmäktigeberedning på området för 

integration.  

Övergripande mål inom EU och Sverige 

EU:s mål 

EU:s agenda för integration av tredjelandsmedborgare antogs den 20 juli 

2011 av kommissionen. Denna agenda har till syfte att öka de ekonomiska, 

sociala och kulturella fördelarna av migrationen i Europa. I agendan läggs 

tonvikt på invandrares fullständiga deltagande i alla aspekter av 

samhällslivet och de lokala myndigheternas avgörande roll betonas.  

Man skriver också att integration börjar på gräsrotsnivå och bör arbetas med 

ur ett nerifrån- och upp-perspektiv. Integration handlar om det mottagande 

samhällets åtagande att ta emot migranterna och respektera deras rättigheter 

och kultur, samt informera om deras skyldigheter. Migranterna måste 

samtidigt vara villiga att integreras och respektera rådande regler och 

värderingar i det samhälle som de lever i.  

Det finns elva europeiska grundprinciper för integration: 

1. Integration är en dynamisk dubbelriktad process med ömsesidigt 

tillmötesgående mellan alla invandrare och invånare i 

medlemsstaterna. 

2. Integration innebär respekt för Europeiska unionens grundläggande 

värderingar 

3. Sysselsättningen är en väsentlig del av integrationsprocessen och är 

avgörande för invandrarnas delaktighet, för invandrarnas bidrag till 

värdsamhället och för att synliggöra dessa bidrag. 

4. Grundläggande kunskap om värdsamhällets språk, historia och 

institutioner är absolut nödvändig för integrationen. Att ge 

invandrarna möjlighet att förvärva denna grundläggande kunskap är 

viktigt för en framgångsrik integration. 

5. Utbildningsinsatser har avgörande betydelse för att göra invandrarna, 

och i synnerhet deras efterkommande, beredda att bli mer 

framgångsrika och aktiva deltagare i samhällslivet. 

6. Invandrares tillträde till institutionerna samt till offentliga och privata 

varor och tjänster på samma grund som inhemska medborgare och 

utan diskriminering har grundläggande betydelse för en bättre 

integration. 
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7. Ofta förekommande samspel mellan invandrare och 

medlemsstaternas medborgare är en grundläggande mekanism för 

integration. Gemensamma forum, en interkulturell dialog, utbildning 

om invandrare och invandrarkulturer och stimulerande 

levnadsförhållanden i stadsmiljön ökar samspelet mellan invandrare 

och medlemsstaternas medborgare. 

8. Utövandet av olika kulturer och religioner garanteras i stadgan om de 

grundläggande rättigheterna och måste tryggas, om utövandet inte 

strider mot andra okränkbara europeiska rättigheter eller den 

nationella lagstiftningen. 

9. Invandrarnas medverkan i den demokratiska processen och i 

utformningen av integrationspolitik och integrationsåtgärder, särskilt 

på lokal nivå, som stöder deras integration. 

10. Att integrera integrationspolitiken och integrationsåtgärderna i alla 

relevanta politikområden och myndighetsnivåer och offentliga 

tjänster är en viktig faktor vid utformningen och genomförandet av 

den allmänna politiken. 

11. Att utarbeta tydliga mål, indikatorer och utvärderingsmekanismer är 

nödvändigt för att anpassa politiken, utvärdera framstegen när det 

gäller integrationen och göra informationsutbytet effektivare. 

Nationella mål 

Den nuvarande svenska integrationspolitiken beslutades av riksdagen under 

hösten 2008 och har följande huvudmål:  

- Lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk 

och kulturell bakgrund.  

I budgetpropositionen för 2016 tar man upp frågan om integrationspolitikens 

inriktning. Man betonar att Sveriges befolkning förväntas öka i snabbare takt 

än tidigare under de kommande åren. Detta till följd av mycket oroligheter i 

omvärlden som leder till att många mäniskor söker asyl i Sverige.  

Det betonas även att flyktingmottagandet är ett gemensamt ansvar för 

samhället. Mottagandet är ojämnt fördelat mellan kommunerna och man 

framhåller att alla kommuner måste ta ansvar för flyktingmottagandet utifrån 

sina respektive förutsättningar.  

Lokala mål och strategier 

Det finns i dagsläget inga lokala mål, strategier eller styrdokument inom 

området integration i Örkelljunga kommun.  

Integrationsberedningens uppdrag 

Integrationsberedningen får genom detta direktiv till uppdrag att: 

- Identifiera möjligheter och problemområden 

- Ge förslag på möjliga lösningar och aktiviteter 

- Ge förslag på möjliga samarbetspartners 

- Ge förslag på finansieringsmöjligheter 

- Ge förslag på tvärsektoriellt arbete mellan nämnderna 
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Beredningens arbetsformer 

Beredningens arbetsformer regleras i reglementet för tillfälliga 

fullmäktigeberedningar. 

Tidplan 

Slutrapportering från beredningen ska ske år 2016. Utöver slutrapporteringen 

ska rapportering ske i enlighet med reglementet.  


