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Integrationspolicy 
 
Fastställ av kommunstyrelsen 2019-05-14, § 177 
 
 

Vi möts för att skapa en trygg 
vardag. 

Integrationsarbetet i Timrå bidrar till uppfyllandet av de globala målen för hållbar 

utveckling och Agenda 2030. 

 
 
 
Policyn ska verka som ett stöd och verktyg för kommunens 

gemensamma arbete med integrationen i kommunen. Dokumentet är vägledande 
riktlinjer för integrationsarbetet. 

Syfte 

Integrationspolicyn ska syfta till att stärka det gemensamma integrationsarbetet som 
vi gör i Timrå kommun. Vi ska med policyn uppmuntra fler att vara delaktiga i 
arbetet med integrationen.   
Integrationsarbetet ska vara förenligt med kommunens vision och mål.  

Bakgrund 

Timrå behöver integration. 
Att möta den demografiska utmaningen och verka för en stabil befolkningsutveckling 
är en av de viktigaste framtidsfrågorna som kommunen har att hantera. Den 
viktigaste komponenten för befolkningsutveckling är inflyttning. Timrå kommun 
behöver fler invånare som med sina unika kvalitéer bidrar till utveckling och tillväxt. 

 
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. 
Integrationen gäller alla som bor i ett samhälle och social samanhållning innefattar 
både individens tillgång till sociala nätverk och relationer, såväl som samhällets 
öppenhet för minoriteter. 
En framgångsrik integration bidrar till ett attraktivt Timrå. Med rätt förutsättningar 
kommer de nyinflyttade kommuninvånarna vara av stor betydelse för att klara 
kommunens framtida kompetensförsörjning. 
Policyn vänder sig till alla aktörer i kommunen: till dem som arbetar med 
flyktingmottagande, integrationsfrågor, arbetsmarknad, utbildning, näringsliv och 
fackliga organisationer. Arbetet med integration kräver samordning, information och 
åtgärder. 
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Vad skapar en lyckad 
integration? 

Att som nyanländ bli en del av samhället är en stor uppgift; det finns många saker att 
lära och ta till sig. Samhället har ett stort ansvar att vägleda och skapa möjligheter för 
den nyanlände att lyckas med detta. Därför är det viktigt att ta fasta på det som utgör 
grunden till en god integration i samhället: 

 

Boendet 

Ett tryggt och långsiktigt boende är en förutsättning för hållbar integration. 
 

Språket 

Genom språket skapas förståelse och språket lägger grunden för delaktighet.  
 

Arbete 

Ett arbete gör att vi blir självständiga och bidrar till samhället.  
 

Social integration 

Känsla av tillhörighet, samhörighet, gemenskap och välkomnande. 
 

Lagar, regler och normer 

Med gemensamma lagar, regler och normer kan vi lita på varandra och de skyddar 
oss från att bli orättvist behandlade.  
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INDIVIDENS ANSVAR 

Det största ansvaret för integrationen, det vill säga bostad, jobb, språk och respekt 
för lagar och regler ligger hos varje enskild individ. 
Nyanlända saknar ofta nätverk som övriga invånare tar för givet och förväntar sig av 
varandra. Ett personligt möte kan därför förändra mycket; ett leende, en 
handskakning, att dela drömmar och berättelser.  
 

KOMMUNENS ANSVAR 

Kommunens ansvar för skola, vård, omsorg, välfärd och samhällsservice gäller för 
alla. Kommunen har också ansvar för integrationen. Alla delar av kommunens 
verksamheter ska vara delaktiga och bidra på de sätt de kan. Integrationen är en 
långsiktig och ständigt pågående uppgift.  
 

NÄRINGSLIVET OCH CIVILSAMHÄLLET 

Näringslivet har en unik möjlighet att ta tillvara på de resurser som nyanlända har 
med sig. Genom praktikplatser och andra insatser får nyanlända möjligheten till ny 
och utökad kompetens vilket skapar ingångar till arbeten. Ett arbete innebär inte bara 
att vara självförsörjande utan bidrar även till delaktighet i samhället. 
För att uppnå en lyckad integration behövs en god samverkan och insatser från 
näringslivet, civilsamhället och kommunen. Samverkan bidrar till att skapa rätt 
förutsättningar för etablering i Timrå. Om vi kan engagera alla delar av samhället så 
kan vi skapa möjligheter för nyanlända att bli delaktiga i samhället och en hållbar 
integration. 

En trygg vardag 

För att uppnå en trygg vardag för alla arbetar vi i kommunen med följande 
fokusområden inom integration: 
 

o Integrationsarbetet ska verka för att invånarna ska vara självförsörjande på 

snabbast möjliga sätt. 

o Integrationsarbetet i kommunen ska säkerhetsställa allas lika värde, så som 

jämställdhet mellan könen. 

o Integrationsarbetet ska ha fokus på trygghetsfrågor, lagar och regler. 

o Civilsamhället ska vara en viktig del i att främja integrationsarbetet i 

kommunen.  

o Kommunen säkerhetsställer förutsättningar för en effektiv integration i 

näringslivet. 

o Alla nyanlända barn och ungdomar ska få förutsättningar att tidigt komma 

igång med skolan och på så sätt integreras i Timrå. 

o Kommunen driver integrationsarbetet utifrån principen om eget ansvar och 

allas lika rättigheter och skyldigheter. 

o För trygga boenden och bostadsområden utan segregation ska 

samhällsbyggnad utgå från ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet där 

olika gruppers behov tillgodoses i bostadsbeståndet. 
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För att uppnå våra mål behöver vi vara många som deltar. Välkommen att kontakta 
oss om du ser något som kan göras för att nå visionen om en trygg vardag! 
 

Stefan Dahlin   Annelie Ringbro 
Kommunalråd   Enhetschef Integration 
 
    072-537 17 72 
stefan.dalin@timra.se   annelie.ringbro@timra.se
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Jämlikhet 

Alla människor är lika mycket värda. 
 

Trygg vardag 

För att skapa en trygg vardag måste vi mötas. 
 

Mångfald 

Ett inkluderande samhälle. 
 

Gemenskap 

Vi skapar gemenskap där olikheter berikar. Vi gör skillnad! 

 

 
 

 
 

 
INTEGRATION 

Terminalvägen 10 
861 36 Timrå 

integration@timra.se 
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