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DELMÅL 

 

 

VISION
Vaggeryds kommun präglas av lika rättigheter, möjligheter och

skyldigheter oavsett etnisk och kulturell bakgrund.

ÖVERGRIPANDE MÅL
Nyanlända är en resurs och en del i att utveckla Vaggeryds  kommun

Integrerade 
bostads-
miljöer

En del av 
samhället

Utbildning 
och 

kompetens

Arbete, 
praktik och 
försörjning

Samordnad 
uppföljning
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Delmål –  Integrerade 

bostadsmiljöer 

Vaggeryds kommuns nyanlända skall integreras i 

boendemiljöer som präglas av mångfald och 

flexibelt utbud 

Syfte/strategi: 

• Ta tillvara på nyanländas egna skaparkraft. 

• Bostäder skall tas fram genom högre aktivitet 
och lösningsfokus. 

• Ta tillvara på outnyttjade boenden. 

• Arbeta strategiskt med bostadsbuffert. 

Delmål –  En del av 

samhället 

Genom nätverk och olika former av mötesplatser 

skall nyanländas engagemang och delaktighet tas 

tillvara på ett sätt som berikar Vaggeryds 

kommun. 

Syfte/strategi: 

• Uppmuntra och stärka befintliga former av 
mötesplatser. 

• Ta tillvara på mångfalden i kultur och språk. 

• Berätta om vad som finns och hur vi fungerar. 

• Vara nyfikna på vad mångfalden har att bidra 
med. 

 

Delmål –  Utbildning och 

kompetens 

Genom flexibel och individanpassad utbildning 

skall nyanlända få lika förutsättningar att skapa sig 

en positiv framtid i vår kommun 

Syfte/strategi: 

• Tillvarata individens egna vilja, förmåga och 
språk. 

• Matcha individens kompetens med 
utbildningsinsatser. 

• Omvärld/jämförelse  

• Språkutveckling svenska 

Delmål –  Arbete, praktik 

och försörjning 

Genom att ta tillvara på nyanländas drivkrafter och 

förmåga, i kombination med aktiva insatser, skall 

förutsättningar för egen försörjning skapas. 

Syfte/strategi: 

• Matcha individens arbetskunskaper mot 
praktik och jobb. 

• Bejaka individens entreprenöriella förmåga. 

 

Delmål –  samordnad 

uppföljning 

Skapa en samlad bild av kommunens arbete med 

integration, i jämförelse med andra kommuner och 

underlätta samverkan med andra aktörer. 

Syfte/strategi: 

• Omvärldsbevaka hur vår situation är jämfört 
med andra kommuner och för lärdom av 
andra 

• Skapa en samlad ekonomisk bild av interna 
kostnader 

• Skapa en samlad bild av möjliga externa 
medel 

• Agera som en samlad kunskapsbank, ex. 
genom intranätgrupp 

• Samlad nulägesbild av delmål 

• Samlad uppföljning av resultat för delmål 

• Skapa förutsättningar för samverkan med 
andra aktörer 

• Skapa förutsättningar för Kommunstyrelsens 
samverkansroll i integrationsfrågor 


