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Integrationspolicy för Grums kommun 

Bakgrund 
Varje människas värde är lika, oberoende av etnisk och kulturell bakgrund 
eller trosuppfattning. FN:s principer om mänskliga rättigheter och de elva 
europeiska grundprinciperna för integration är utgångspunkten för denna 
policy. 
Grums kommuns vision ”Genom en skola i framkant, framgångsrika 
företagare och nya bostäder bygger vi hållbara broar för framtiden” 
förutsätter bland annat en öppenhet mot världen och människor från andra 
kulturer. Händelser i omvärlden som tidigare endast påverkade kommunen 
indirekt blir i den globaliserade världen direkt en del av vardagen. Både 
kommunen som plats och kommunen som organisation påverkas. 
Internationellt engagemang bidrar till att öka förståelse för andra kulturer, 
stärka solidariteten med andra människor och krympa grogrunden för 
främlingsfientlighet. 
 
Kommunens arbete påverkas på flera sätt av både globaliseringen och 
Sveriges medlemskap i EU. I en värld som förändras i allt snabbare takt har 
kommunen ett ständigt behov av att utveckla sin verksamhet. Det är 
nödvändigt att pröva nya sätt att ta sig an utmaningar för att utveckla 
kommunen utifrån politiska beslut och de egna förutsättningarna. 
 
Demokratins grundval är respekten för varje människas rätt till deltagande 
och inflytande i det sammanhang hon lever i. Integration är ytterst en 
konsekvens av vår demokratisyn. Varje medborgares rätt att påverka både 
sitt eget och sitt samhälles utveckling är en förutsättning för social 
sammanhållning. 
Inom samhällsvetenskapen definieras integration som en process eller ett 
mål för att nå en förening av skilda delar till en större helhet. Man kan också 
se det som att delarna berikar helheten. 

Syfte 
Ett attraktivt samhälle är tolerant, inkluderande och öppet. Internationell 
samverkan, interkulturell dialog och mångkultur är delar av denna dynamik. 
Kommunens integrationspolicy ska bidra till att främja dessa aspekter i syfte 
att Grums kommun fortsatt ska vara ett öppet och inkluderande samhälle. I 
det öppna samhället finns plats för nya medborgare oavsett kulturell 
bakgrund, liksom en öppenhet för både impulser utifrån och nya inslag som 
främjar social hållbarhet. 

Handlingsplaner för integration 
De verksamheter/funktioner som arbetar med integration i Grums kommun 
såsom flyktingmottagandet, skola/förskola, arbetsmarknadsenhet och område 
kultur och fritid kan utarbeta handlingsplaner för sitt integrationsarbete.  

Ansvar 
I Grums kommun är det kommunstyrelsen som har det övergripande 
ansvaret för frågor som rör integration. Grums kommun ska aktivt bekämpa 
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rasistiska och/eller främlingsfientliga attityder och värderingar som tvingar 
kommuninvånare till ett ofrivilligt utanförskap. 

Uppföljning 
Kommunchefen ansvarar för att de upprättade handlingsplanerna följs upp. 
Vidare ska de projekt och aktiviteter som vänder sig till asylsökande och 
nyanlända följas upp. 
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De elva europeiska grundprinciperna 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. 

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. 
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