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Strategi för mångfaldssamhälle
Det övergripande nationella målet för integrationspolitiken är att alla oavsett etnisk och
kulturell bakgrund har lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Lilla Edets
kommun ska solidariskt arbeta i enlighet med målet för integrationspolitiken.
Det är nödvändigt för vår framtida välfärd att öka förståelsen för alla människor och
skapa ett integrerat samhälle som präglas av jämlikhet, respekt och samförstånd mellan
människor av olika etnisk, kulturell och religiös bakgrund.
Integration är en långsiktig process och det är samhällets ansvar att på alla sätt
medverka till att alla människor integreras i det svenska samhället och att det bygger på
ömsesidig förståelse. Alla människor ska respekteras oavsett bakgrund och att de ska
kunna påverka sin situation, förstå och vara delaktiga i det samhälle de lever i samt ha
möjlighet till inflytande. Detta utan att ge avkall på sin identitet och ursprungskultur.
Därmed skapas förutsättningar för ett berikande mångfaldssamhälle i kommunen.

Förutsättningar
Ett integrerat samhälle förutsätter gemensamt språk, gemensamma rättsnormer och
gemensamma mötesplatser. Ett öppet samhälle utgår från att kommunen är beredd att ta
emot nya människor och grupper och ge plats åt nya inslag i samhället.
En av grundförutsättningarna för en framgångsrik integration är att var och en som är
frisk och i arbetsför ålder kan försörja sig själv och sin familj. För att uppnå detta
behövs relevanta kunskaper i det svenska språket och insikter om hur det svenska
samhället fungerar. En annan grundförutsättning är ett integrerat boende.
För att lyckas i det praktiska integrationsarbetet krävs förändrade attityder, tolerans och
solidaritet. Det är viktigt att integrationsarbetet utgår från självbestämmande, inflytande
och delaktighet på individ-, grupp- och samhällsnivå.

Vision 2020
Lilla Edets kommuns strategi för ett integrerat samhälle har sin utgångspunkt i
kommunens Vision 2020 ”Växtkraft/Välbefinnande/Stolthet/Identitet”. Hävstängerna
ska bidra till att integrationsarbetet präglas av ett öppet och integrerat samhälle för alla
kommuninvånare.
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Syfte
Syftet för strategin är att skapa en kommun där mångfalden ses som en tillgång och där
alla har möjlighet att vara delaktiga i samhället på lika villkor oavsett förutsättningar.

Mål
Mål för strategin är att skapa ett integrerat samhälle i Lilla Edets kommun
Integration betonar vikten av anpassning till ett större sammanhang.
Mål för strategin är att skapa ett inkluderat samhälle i Lilla Edets kommun.
Inkludering betonar vikten av att ta in nya företeelser i sammanhanget.
Mål för strategin är att främja samhällsetablering för alla invånare i kommunen.
Samhällsetablering omfattar alla områden från etablering inom utbildningssystem och
arbetsmarknad till civilsamhälle med föreningar, organisationer och gemenskaper.

Perspektiv
Tron på varje enskild persons inneboende kapacitet samt hjälp till självhjälp ska prägla
arbetet och den enskilde individens kompetens och utbildning skall tas tillvara, vare sig
det gäller ren yrkeskunskap eller kunskap om andra kulturer som kan vara värdefulla för
samhället. I strategin för ett mångfaldssamhälle har Lilla Edets kommun använd
principerna för social hållbarhet som strategiska områden: jämlikhet, hälsa, kompetens,
mening och inflytande.
Jämlikhet
Alla människor har samma rättigheter och lika värde och ska därmed behandlas
jämlikt oberoende av faktorer som kön, ålder, etnicitet, religion, funktionsvariation och
sexuell läggning. Detta gäller såväl individer emellan som mellan individer och
organisationer.
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Hälsa
I Lilla Edets kommun främjas en god hälsa för alla invånare. Det finns tydliga
kopplingar mellan hälsotillstånd och boendesituation, familj, arbetsförhållanden, lön,
meningsfull fritid, tillgänglighet samt rekreationsmöjligheter. För att undvika
segregation och utanförskap krävs en hållbar och långsiktig samhällsplanering, där
bostadsområden, mötesplatser och kulturella inslag skapar nya influenser för alla som
vill leva, verka och bo i kommunen.
Kompetens
I Lilla Edets kommun ska alla individer ges möjlighet till självförverkligande och
utveckling utifrån sina förutsättningar. Därigenom stärks individers egenmakt att själva
bidra till att få sina behov uppfyllda. Lärande behövs för att såväl individer som
samhällen och organisationer ska vara hållbara och utvecklande. Utbildning och tydlig
språkfokus är nyckeln till integration, inkludering och etablering.
Mening
Att se till varje individs inneboende kapacitet och enskilda talanger – oavsett om det
gäller utbildning, karriär eller fritid – är viktigt för att stärka individens känsla av syfte
och mening.
Inflytande
Alla människor ska ha möjlighet att delta i samhällsutvecklingen och påverka de
sammanhang de både är en del av och beroende av. Inflytande är ett ledord i
kommunens vision liksom i arbetet för ett inkluderande samhälle. Inflytande och
delaktighet präglar alltmer förväntningar från invånare, företagare och övriga aktörer i
civilsamhället. Lilla Edets kommun tror starkt på samverkan och olika typer av
medskapandeprojekt där målgrupper och intressenter får stort inflytande.

Ansvar
Strategin är övergripande och gäller för hela Lilla Edets kommun. Varje förvaltning ska,
med hänsyn till den övergripande strategin, arbeta utifrån ”Program för ett integrerat
samhälle” och ta ansvar för de område som berör verksamheten.
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