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Program för ett mångfaldssamhälle
Kommunfullmäktige i Lilla Edets kommun antog 2017-04-12 ”Strategi för ett mångfaldssamhälle i
Lilla Edets kommun”. Utifrån strategin har kommunstyrelsen fått i uppdrag att ta fram ett program för
ett mångfaldssamhälle. Programmet gäller 2018-2022.
Strategin är övergripande och gäller för hela Lilla Edets kommun. Varje nämnd ska, med hänsyn till
den övergripande strategin, arbeta utifrån ”Program för ett mångfaldssamhälle” och ta ansvar för de
område som berör verksamheten.

Syfte
Syftet med ”Program för ett mångfaldssamhälle” är att tydliggöra vilka insatser som behöver
genomföras för att det långsiktiga arbetet med strategin ska förverkligas.

Mål
Den av kommunfullmäktige antagna strategin lyfter fram integration, inkludering och
samhällsetablering som övergripande mål och anger att Lilla Edets kommun ska vara ett samhälle där
alla kan leva och delta på lika villkor. Det är viktigt att arbetet utgår från självbestämmande, inflytande
och delaktighet på individ-, grupp- och samhällsnivå.

Inriktning
Programmet är ett inriktningsunderlag som ska omsättas i handling inom den kommunala
verksamheten. Det handlar dels om kommunens och kommunanställdas förhållningssätt till
inkludering och mångfald, dels om hur kommunen ska arbeta med att skapa förutsättningar för en bra
integration.
Inkludering av personer med annan etnisk tillhörighet är fokus för detta program.
Arbetet berör många förvaltningars sakområden och kommer därför att samordnas av
Folkhälsosamordnaren inom kommunledningsförvaltningen.

Ansvar
Varje förvaltning ska med hänsyn till den övergripande strategin, arbeta utifrån detta program och ta
ansvar för de områden som berör verksamheten. Arbetet ska följas upp kontinuerligt inom ramen för
kommunens ordinarie verksamhetsuppföljning.

Ett mångfaldssamhälle
Lilla Edets kommun ska aktivt arbeta för att främja samhällsetablering. Det gäller framförallt
etablering i




utbildningssystemet
arbetslivet
civilsamhället (föreningar, organisationer och gemenskaper)
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Principerna för social hållbarhet ska prägla integrationsarbetet; jämlikhet (opartiskhet), hälsa,
kompetens, mening och inflytande. Lilla Edets kommun ser också att arbetet för ett integrerat samhälle
ska präglas av öppenhet, transparens och tydlig kommunikation.

Värderingar och attityder
Lilla Edets kommun ser betydelsen av att aktivt jobba med värderingar och attityder för att förebygga
missuppfattningar, polarisering, främlingsfientlighet och diskriminering.


Lilla Edets kommuns medarbetare ska betrakta mångfald som en naturlig del i
verksamheterna och för det genomförs utbildningsinsatser.



Integrera perspektivet mänskliga rättigheter i arbetet med
information/kommunikation.



Utveckla invånardialog utifrån perspektivet integration och inkludering.



Tydliggöra kontaktvägar för frågor som rör mottagande och integration.

Utbildning, språk och arbete
Utbildning och tydlig språkfokus är nyckeln till integration, inkludering och etablering. Lilla Edets
kommun tydliggör vikten av att arbeta med etablering i utbildningssystem och arbetsliv.
Jämställdhetsperspektiv beaktas för att stärka nyanlända kvinnors etablering i samhället.


Samverka med olika aktörer och organisationer (som exempelvis Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan, regionala aktörer och högskolor) för att ge människor boende i
Lilla Edets kommun stöd med att komma ut på arbetsmarknaden. Det kan handla om
utbildning, praktikplatser, validering och insatser för nyföretagande.



Utveckla arbetet med att skapa trygga förutsättningar för mottagande och inkludering
i förskolor och skolor.



Utveckla samarbetet med civilsamhället och skapa mötesplatser med fokus på
språkinlärning, fritidsaktiviteter och introduktion i lokalsamhället.



Stödja den öppna ungdomsverksamhetens arbete med att möta målgruppen personer
med annan etnisk bakgrund.

Bostadsintegration
I Lilla Edets kommun är bostadsintegration en fråga som kräver åtgärder. För att undvika segregation
och utanförskap samt främja integration krävs en hållbar och långsiktig samhällsplanering.


Ta hänsyn till mångfald vid planering av nya bostäder, så att olika boendeformer kan
blandas.



Att kommunens bostadsförsörjningsarbete genomsyras av inkludering som särskilt
behöver beaktas när byggnation planeras.
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Söka samarbete med externa aktörer som är viktiga för bostadsintegrationen.

Civilsamhälle, medskapande och fritid
Lilla Edets kommun tror på samverkan och olika typer av medskapande projekt där målgrupper och
intressenter får stort inflytande. Etableringen i civilsamhället är av stor betydelse för
integrationsarbetet.





Lära av den ideella sektorn och formalisera samverkan med denna.
Integrera målgruppen personer med annan etnisk bakgrund i kommunens arbete med
medskapande.
Stötta föreningarnas arbete med att möta målgruppen personer med annan etnisk bakgrund.
Tydliggöra kontaktvägar för frågor som rör mottagande och integration.

