Integrations- och flyktingpolitiskt program

Interkulturella möten
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Kommunens mål
Barn och unga i Håbo ska ges bästa möjliga förutsättningar för personlig utveckling och
lärande.
Håbo kommun ska vara en hållbar tillväxtkommun.
Förtroendet för Håbo kommun ska öka.

Värdegrund
Alla som kommer i kontakt med Håbo kommun har rätt till ett professionellt bemötande
präglat av vänlighet, finkänslighet, ödmjukhet, respekt och omtanke.
”Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med
förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap” (FNs
allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, Artikel 1).
Alla barn har rätt till villkor och till skydd mot diskriminering. Alla barns bästa ska
beaktas vid alla beslut som fattas. Alla barn har rätt till inflytande, yttrande – och
åsiktsfrihet samt till integritet (FNs barnkonventions grundläggande principer).
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Övergripande utgångspunkt
Integration bygger på jämlikhet, samförstånd och respekt mellan alla människor oavsett
bakgrund.
Integrations-och flyktingpolitiska programmet omfattar alla som lever och verkar i
Håbo kommun. Integration bygger på våra demokratiska värderingar, det vill säga allas
rätt att delta i samhället på lika villkor. I Håbo kommun är utgångspunkten att alla
människor har samma värde samt är en tillgång. Bara tillsammans skapar vi en
1
interkulturell kommun.
Håbo kommer att fortsätta utvecklas mot ett interkulturellt samhälle. Med det menas att
alla ska ha möjlighet att växa och utvecklas utifrån sina individuella förutsättningar
samt att fokus ligger på att barn och unga ska ges bästa förutsättningarna för utveckling
och lärande. För detta arbete krävs att vi uppmärksammar föreställningar om kön samt
social, etnisk och religiös bakgrund, som begränsar den enskildes utveckling och leder
till försämrade livschanser.

Syfte
Programmet syftar till att skapa en helhetssyn på integrationsfrågorna inom kommunen,
ge underlag för prioriteringar och peka ut en riktning för framtiden.

Prioriterade områden
•

Boende

•

Hälsa

•

Samverkan

•

Sysselsättning

Boende
Håbo kommun ska verka för att stärka bostadsintegration och förbättra boendemiljöer
som bidrar till attraktiva bostadsområden. Allas delaktighet i kommunens utveckling är
en viktig del för ökad integration och för att förbättra de sociala och miljömässiga
villkoren.

1

interkulturell (av inter- och kultur) avser processer där människor med olika språk och kulturer kommunicerar och
interagerar med varandra (www.ne.se).
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Hälsa
En viktig förutsättning för integration och delaktighet i samhället är god hälsa.
Kommunens strategi ska vara att utveckla en välfärd med god kvalitet för alla. Ett
samhälle är välmående när alla invånare har möjlighet att förverkliga sin potential, och
det till fullo inser att alla invånare är ömsesidigt beroende av varandra för att skapa
välstånd och god utveckling.
Samverkan
Samverkan är en viktig del i Håbo kommuns integrationsarbete, inte minst mellan
kommunens olika verksamheter. Detta gäller även mellan och gentemot olika aktörer i
samhället såsom landstinget, myndigheter, utbildningsväsendet, föreningslivet, företag,
religiösa samfund och det övriga civila samhället vilka också ska stimuleras till att
samverka för ökad integration.
Sysselsättning
Tillgång till det svenska språket är en viktig del i integrationen. Förskola, skola och
fritidsverksamhet i Håbo kommun ska ge hög kunskapsnivå i språk, interkulturell
kompetens och i arbetet för allas lika värde. Alla ska ha tillgång till det svenska språket
och samhällsinformation i samband med introduktionen till det svenska samhället.
Utbildningssektorn har en viktig uppgift att ge alla barn och ungdomar tillgång till
modersmålsundervisning.
Arbete är en viktig nyckel till etablering och är ett medel för människor att känna
delaktighet och att vara oberoende. I Håbo kommun är goda kontakter med näringslivet,
ett aktivt arbetsmarknads-och integrationsarbete, viktiga delar för att bidra till arbete
och tillväxt i kommunen och i regionen.
Tillvägagångssätt
Integration, delaktighet och interkulturella möten bygger på jämlikhet, samförstånd och
respekt mellan människor. Dessa värderingar ska prägla alla verksamheter i kommunen.
I integrationsarbetet strävar Håbo kommun efter att skapa en inkluderande kultur fri från
diskriminering. Att arbeta interkulturellt i Håbo skapar nya perspektiv och ger ökad
kunskap om olika människors resurser och behov. Detta för att generera mervärde för
kommunens verksamheter och medarbetare liksom för dem som nyttjar kommunens
service och tjänster.

Ansvarsfördelning
Integrations- och flyktingpolitiska programmet för Håbo kommun fastställs av
Kommunfullmäktige. Socialnämnden har samordningsansvaret för att driva på arbetet
med att genomföra programmets intentioner. Varje styrelse och nämnd har att varje
nämnd och styrelse har till uppgift att genomföra programmets intentioner inom ramen
för den
ordinarie
verksamhetsplaneringen,
med
tjänstemannastöd från
socialförvaltningen. Samtliga förvaltningar och bolag ska bedriva både ett internt arbete
i förhållande till sina medarbetare och ett externt arbete i förhållande till Håbo
kommuns invånare. I Håbo kommun ska varje nämnd och styrelse årligen upprätta en
plan för hur man ska arbeta för ökad integration.
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Uppföljning
Kommunstyrelsen ansvarar för att årligen följa upp nämndernas och styrelsernas planer,
aktiviteter och resultat.

Kommunikation
För att öka kunskapen om verksamheter i Håbo kommun ska information göras mer
tillgänglig och lättförståelig. Gemensamma normer bidrar till trygghet och att skapa ett
gott samhälle. Interkulturella möten som präglas av öppenhet är en förutsättning för ett
fungerande samhälle där vi kan bemöta varandra med respekt, oberoende av bakgrund.

