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Inledning

Att möta den demografiska utmaningen och 
verka för en stabil befolkningsutveckling är en 
av de viktigaste framtidsfrågorna som kom-
munen har att hantera. Den viktigaste kompo-
nenten för befolkningsutvecklingen är inflytt-
ningen. För Östersund, liksom för många andra 
kommuner är utomeuropeisk inflyttning den 
viktigaste befolkningsförflyttningen som mot-
svarar kommunens framtida behov av invånare 
och arbetskraft.

Östersunds kommun behöver bli fler invånare 
som med sina unika kvalitéer bidrar till vår 
utveckling. Mot bakgrund av oroligheterna i 
omvärlden tyder allt på att, framförallt den 
utomeuropeiska, invandringen till Sverige 
kommer att fortsätta öka under överskådlig 
framtid. För att inflyttningen ska bli bestående 
och hållbar krävs att nya invånares kompetens, 
kreativitet och arbetskraft tas tillvara på bästa 
sätt. Det är också viktigt att alla känner sig 
välkomna och delaktiga. Därför är ett varmt 
värdskap och inkludering avgörande faktorer 
för att Östersund ska upplevas positivt.

Integrationsstrategin är ett led i detta arbete 
och har som övergripande mål att Östersund 
ska vara en attraktiv plats att bo och verka 
i, för alla människor, oavsett ursprung. Ett 
attraktivt Östersund är öppet och inkluderan-
de med hög grad av social sammanhållning. 
Mångkultur är en del av dynamiken. Ett Öst-
ersund som lyckas med att eliminera diskrimi-
nering och rasism kommer ha mycket större 
möjligheter att lyckas med integration. Inte-
gration gäller alla som bor i ett samhälle och 
social sammanhållning innefattar både indivi-
dens tillgång till sociala nätverk och relationer, 
såväl som samhällets öppenhet för minoriteter. 
En framgångsrik integration bidrar till ett 
attraktivt Östersund och kan på så sätt både 
främja inflyttning och stävja utflyttning. Med 
rätt förutsättningar kommer de nyinflyttade 
kommuninvånarna vara av stor betydelse för 
att klara kommunens framtida kompetensför-
sörjning.

Östersund behöver integration
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De senare åren har i hög grad handlat om att 
klara av det utökade antalet asylsökande och 
nyanlända med uppehållstillstånd i kommunen 
och att ställa om berörda verksamheter till de 
förändringar som skett på området. För att 
mottagandet och integrationen långsiktigt ska 
fungera är det viktigt att det finns ett långsik-
tigt perspektiv i arbetet. I integrationsstrategin 
knyts pågående insatser samman och målsätt-
ningen för integrationsarbetet i Östersunds 
kommun tydliggörs. En strategi för integration 
är viktig för att tydligt belysa vilka områden 
som kommunen behöver arbeta mer med för 
att även i framtiden stärka kommunens befolk-
ningsutveckling, innovation och tillväxt.

Varför en integrationsstrategi?

Vad är integration?

Integrationspolitiken är samhällsövergripande 
och handlar om hela befolkningen. Det är en 
dynamisk process som innebär att människor 
inkluderas och blir en del i samhället med 
samma rättigheter, skyldigheter och möjlighe-
ter oavsett etnisk och kulturell bakgrund.
Inom forskningen beskrivs ofta integration 
som en flerdimensionell process. Integrations-
processen sker både på individuell nivå och 
på samhällsnivå vilket också innebär att man 
har ett gemensamt ansvar för en lyckad inte-
gration. Det handlar alltså om en ömsesidig 
anpassning av samhällets olika institutioner 
och grupper.

Den officiella uppfattningen är att integra-
tion omfattar tillträde till arbetsmark-naden, 
egenförsörjning, delaktighet i samhällslivet och 
kunskaper i det svenska språket. Integration 
ska däremot inte innebära assimilation, det vill 
säga förnekande av kulturell bakgrund och et-
nisk identitet. Motsatsen till integration är seg-
regation och utanförskap, något lika oönskat 
som assimilering. Integration omfattar rätten 
att behålla sin kulturella särart och sin etniska 
identitet. Däremot måste alltid en viss anpass-
ning ske i olika möten mellan människor och 
denna anpassning måste vara ömsesidig.

Integration är ett tillstånd men även en pro-
cess som uppnås genom att till exempel in-
vandrare stegvis når en jämlikhet med infödda 
individer. Denna sker i form av delaktighet i 
olika typer av sociala relationer i samhället så 
som arbetsliv, boende, politiskt deltagande och 
tillgång till sociala nätverk.

Integrationspolitikens mål ska främst uppnås 
genom insatser som riktar sig till hela
befolkningen. Ibland måste däremot dessa 
insatser ske riktat mot en speciell grupp 
människor för att stödja och möjliggöra inte-
gration.
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Asylsökande – person som befinner sig i kom-
munen under sin asylperiod i väntan på att få 
sin asylansökan prövad av Migrationsverket. 
Personen kan bo i eget boende eller i något av 
Migrationsverkets boenden. Ibland blir per-
sonen kvar i Migrationsverkets boende  efter 
beviljat uppehållstillstånd  i väntan på att få 
stöd med bosättning. 

Nyanländ flykting – person som efter att ha 
sökt asyl fått uppehållstillstånd och bosatt sig 
någonstans i Sverige. En person räknas som 
nyanländ under de två första åren efter bevil-
jat uppehållstillstånd  (den så kallade etable-
ringsfasen.) Nyanlända kan vara både perso-
ner som blivit anvisade till Östersunds kommun 
och därmed fått hjälp via myndigheterna att 
ordna boende, eller så kallade egenbosatta, 
som på egen hand valt att ordna boende och 
bosätta sig i Östersund.

Termer, begrepp och definitioner som används i strategin

Skyddsbehövande – personer som har fått up-
pehållstillstånd i Sverige på grund av flyktings-
käl, synnerligen ömmande omständigheter eller 
på grund av skyddsbehov, samt deras anhöriga. 
I gruppen ingår samtliga som fått uppehålls-
tillstånd efter 1985 utifrån skälen ovan. 

Utomnordiskt född – alla som är folkbokförda 
i Sverige men födda i land utanför Norden.

Utrikes född - alla personer som är folkbok-
förda i Sverige men födda i annat land (det 
vill säga även nordiska medborgare).
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Mål

Östersund behöver medborgare från olika de-
lar av världen för ökad kreativitet och utveck-
ling. Kommunen behöver skapa förutsättningar 
för fler nyanlända att bo, verka, arbeta, utveck-
las och trivas i kommunen. För att få fler att 
på egen hand välja att bosätta sig i kommunen 
behöver asylsökande i högre uträckning inklu-
deras och välkomnas till kommunen.

Långsiktigt mål 1:  
Fler nya Östersundare

Kvantitativa mål

• Minst 10 % av befolkningen är utrikes 
födda år 2020

Strategi

• Östersunds kommun har som ambition 
att årligen ta emot minst 300 nyanlända 
med uppehållstillstånd, varav en allt större 
andel utgörs av personersom på egen hand 
väljer att bosätta sig i kommunen.

• Cirka ett hundratal bostäder (med rimliga 
hyresnivåer som i möjligaste mån sprids 
geografiskt över hela kommunen) framska-
pas årligen för kommunens flyktingmottag-
ande.

• Kommunen som helhet har ett strukturerat 
och effektivt arbetssätt för planering, flex-
ibelt tillhandhållande av lokaler och övrig 
resurstilldelning till berörda verksamheter i 
kommunen.

Många nyanlända har kompetenser som såväl 
offentliga arbetsgivare och näringsliv har ett 
stort behov av. Kommunen behöver i samver-
kan med andra aktörer skapa förutsättningar 
för snabbare inträde på arbetsmarknaden. En 
effektivare matchning och flexiblare möjlighet 
till påbyggnadsutbildning behövs. Nyanlända 
inom etableringen och utrikes födda ungdomar 
som står utanför arbetsmarknaden behöver 

Långsiktigt mål 2:  
Bättre tillvarata ny kompetens 
och skapa förutsättningar för 
ökat deltagande i arbetslivet
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särskilt prioriteras. Med kommunens 5000 an-
ställda är Östersunds kommun också en viktig 
arbetsgivare som ska ligga i framkant när det 
kommer till ta emot våra nya Östersundare 
såväl som praktikanter som i subventionerade 
och reguljära anställningar.

Kvantitativa mål

• Nyanlända som efter avslutad etablering är 
i arbete eller studier uppgår till minst 50 
procent år 2020.

• Andelen skyddsbehövande och deras anhö-

riga1 i åldern 20-64 år som förvärvsarbe-
tar ska öka och ligga på minst 60 procent 
år 2020.

• För gruppen utrikes födda ungdomar i 
åldern 18-24 ska andelen öppet arbetslösa 
eller sökande i program med aktivitets-
stöd minska för att år 2020 ligga högst på 
samma nivå som kommunens inrikes födda 
i samma ålder.

• Minst 8 % av de kommunanställda är 
utomnordiskt födda år 2020.

Delmål

• Kommunen ska i sin roll som arbetsgivare 
skapa förutsättningar för att fler nyanlän-
da tidigt ges möjlighet att bidra med sin 
erfarenhet och kompetens i den kommuna-
la organisationen.

• Kommunen ska i sin roll som samhällsut-
vecklare och samverkanspart verka för att 
fler nyanlända tidigt får möjlighet att bidra 
med sin erfarenhet och kompetens i såväl 
privat, offentlig som idéburen sektor. 

Strategi

• Kommunen ska aktivt arbeta med bla 
social hänsyn i upphandling i syfte att öka 
antalet praktikplatser och subventionerade 
anställningar för nyanlända.

• Kommunen ska i samverkan med Arbets-
förmedlingen utmana och stödja närings-
livet att möjliggöra för anställda att vara 
mentor för nyanlända samt tillhandahålla 
praktikplatser/subventionerade anställning-
ar. 

• Kommunen ska i samverkan med berörda 
aktörer aktivt verka för innovativa arbets-
sätt och system för förbättrad matchning.

• Kommunen ska i ökad utsträckning verka 
för att i samverkan med andra aktörer ta 
fram skräddarsydda flexibla utbildnings-
platser utifrån behov. 

• Kommunen ska i ökad utsträckning stärka 
nyanlända individers möjlighet att växa i 
fråga om möjlighet till företagande och 
utbildning (bland annat genom att möjlig-
göra olika inriktningar inom SFI).  

• Kommunen ska i samverkan med idéburen 
sektor och sociala företag stimulera till 
meningsfull sysselsättning för nyanlända 
som står långt ifrån arbetsmarknaden.  

• Kommunen som helhet har ett strukturerat 
arbetssätt i fråga om att tillhandahålla ett 
utökat antal praktikplatser och subventio-
nerade anställningar för personer som är 
utrikes födda. 

• Respektive förvaltning i kommunen till-
delas årligen ett fördelningstal med hur 
många praktikplatser och subventionerade 
anställningar som ska tillhandahållas. För-
delning sker utifrån hur sammansättningen 
av anställda i respektive förvaltning ser ut 
i nuläget och utifrån inventering av framti-
da kompetensbehov.

• Östersunds kommun har i rollen som ar-
betsgivare en ambition att årligen erbjuda 
cirka ett hundratal av de som är inskrivna 
i etableringen en praktikplats eller subven-
tionerad anställning inom kommunen som 
helhet. 
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Kommunen behöver en modern och effektiv 
organisation som kan möta alla medborgar-
grupper i samhället med god kvalitet. En kvali-
tativ och effektiv skolgång för nyanlända barn 
och ungdomar behöver särskilt prioriteras. 
Den samhällsförändring som skett på senare 
år behöver bättre avspegla sig i kommunens 
serviceorganisation. Inom den kommunala or-
ganisationen finns behov av ökad kunskap och 
medvetenhet om såväl migrations- och integra-
tionsfrågor som normkritik och diskriminering.

Långsiktigt mål 3:  
Kvalitativ service, stöd och ut-
bildning för alla 

Delmål

• Förbättra kommunens roll som servicegi-
vare för alla medborgargrupper.

Kvantitativa mål

• Andelen utrikes födda elever med behörig-
het till gymnasieskolan ska öka. 

• Andelen utrikes födda elever med behörig-
het till högre studier ska öka.

Strategi

• Kommunen ska i sin roll som servicegivare 
verka för att den kommunala organisatio-
nen har förmågan att tillhandahålla stöd 
och service från rätt instans.

• Anställda och förtroendevalda inom Öster-
sunds kommun ska ges möjlighet till ökad 
kunskap om migrations- och integrations-
frågor samt ökad medvetenhet om norm-
kritik och diskrimineringsfrågor.

• Kommunen ska ha en webbplats med 
e-tjänster och blanketter som är utformade 
så att de i högre utsträckning kan nyttjas 
av användare med annat modersmål än 
svenska.

• Kommunen ska aktivt verka för en bättre 
och effektivare skolgång för nyanlända 
barn och ungdomar som börjar i svensk 
skola under senare del av grundskolan 
(efter åk 6).

• Kommunen ska i ökad utsträckning sam-
verka med Mittuniversitet i syfte att dra 
nytta av aktuella forskningsprojekt inom 
området.

För att främja kontakt mellan människor 
behövs såväl förståelse för varandras olikhe-
ter som medvetenhet om sig själv. Det behövs 
även praktiska förutsättningar för att mötas 
och lära känna varandra. Mötet behöver ske i 
sammanhang som skapar mening och välbe-
finnande. Gruppen nyanlända barn och ung-
domar ska särskilt prioriteras. Även utanför 
den kommunala organisationen finns behov av 
ökad kunskap och medvetenhet om såväl mig-
rations- och integrationsfrågor som normkritik 
och diskriminering. Det finns också behov av 
naturliga mötesplatser där kommunens olika 
medborgargrupper kan mötas och samspela 
med varandra. 

Långsiktigt mål 4:  
Ökad social sammanhållning

Delmål

• Kommunen ska i sin roll som samhällsut-
vecklare och samverkanspart skapa förut-
sättningar för ökad förståelse och kontakt 
mellan kommunens medborgare. 

Kvantitativa mål

• Skillnader i upplevelsen av sociala relatio-
ner (tillit, stöd, socialt deltagande) mellan 
utrikes födda och svenskfödda ska minska.
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Strategi

• Kommunen ska i externa sammanhang ver-
ka för ökad kunskap om migrations- och 
integrationsfrågor och ökad medvetenhet 
om normkritik och diskrimineringsfrågor.

• Kommunen ska i dialog med idéburen sek-
tor synliggöra och stimulera såväl samver-
kan som initiativ inom områden där behov 
av kompletterande insatser och stöd finns.  

• Kommunen ska i samverkan med andra 
verka för att stimulera meningsfulla, kon-
taktskapande och hälsofrämjande aktivite-
ter för asylsökande och nyanlända.

• Kommunen ska aktivt verka för ökad dia-
log och medvetenhet i värdegrundsfrågor 
och frågor kring jämställdhet för nyanlän-
da ungdomar.  

• Nyanlända barn och ungdomar ska tidigt 
inkluderas i sammanhang som erbjuder 
naturliga kontaktytor med andra barn och 
ungdomar.
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Uppföljning

Prioriterade aktiviteter som ska bidra till att 
uppnå målen i strategin preciseras närmare i 
handlingsplan för respektive år fram till 2020. 
En prioritering av särskilt angelägna långsik-
tiga mål och delmål görs årligen i handlings-
plan. Aktiviteter i handlingsplan samt angivna 
indikatorer följs upp årligen i samband med 
bokslut. Om förutsättningarna skulle komma 
att förändras nämnvärt under perioden från 
idag till 2020 sker en revidering av strategin 
innan 2020.   

Indikatorer

Område inflyttning/mångfald

• Antal kommunmottagna 
• Andel av befolkningen som är utrikes födda 

Område arbete/kompetensförsörjning

• Andel vuxna nyanlända som efter avslutad 
etablering arbetar eller studerar 

• Andel öppet arbetslösa eller sökande i pro-

gram med aktivitetsstöd i gruppen utrikes 
födda ungdomar i åldern 18-24

• Andelen skyddsbehövande och deras anhö-
riga i åldern 20-64 år som förvärvsarbetar

• Andel av kommunanställda som är utom-
nordiskt födda

Område kommunal service, stöd och 
utbildning
• Andel utrikes födda som avslutar nionde 

klass med behörighet till nationellt pro-
gram

• Andelen utrikes födda elever med behörig-
het till högre studier

Område social sammanhållning

• Upplevelsen av sociala relationer (tillit, 
stöd, socialt deltagande) hos utrikes födda 
(uppgift för riket)
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Östersunds kommun
Östersunds kommun, 831 82 Östersund. 
Telefon: 063- 14 30 00. Fax: 063 14 40 00. www.ostersund.se 


