ETT STARKT OCH
SAMMANHÅLLET
JÄRFÄLLA
Vår vision för integrationsarbetet

VAD SKAPAR LYCKAD
INTEGRATION?
första hand den nyanländes ansvar
att ordna.

Att som nyanländ ta sig in i samhället kan verka som en omöjligt stor
uppgift, det finns enormt många
saker att lära och ta till sig för att bli
en del av samhället. På samma sätt
är det för samhället en stor uppgift
att vägleda och skapa möjligheter
för den nyanlände att ta sig in. Det
är därför viktigt att ta fasta på de
saker som bildar en grund för att ta
sig vidare i samhället.

Genom arbete blir vi självständiga
och vi bidrar till samhället, genom
jobbet vi utför och genom skatten
som finansierar de gemensamma
samhällsfunktionerna.

Boende är det mest akuta, det är en
plattform för vidare integration och
som för alla andra invånare är det i

Genom att följa gemensamma lagar, regler och normer kan vi lita
på varandra och de skyddar oss

Genom språket skapar vi förståelse
och lägger grunden för delaktighet.
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från att bli orättvist behandlade. De
flesta lagar, regler och normer är
självklara medan andra är mer unika för Sverige – till exempel runt
jämställdheten. I Sverige är det de
svenska lagarna och reglerna som
gäller – och de gäller alla.

sp

Visionen för integrationsarbetet är att alla
invånare i Järfälla ska ges samma rättigheter,
möjligheter och skyldigheter att förverkliga
och utveckla sitt liv samt att vara delaktiga i
och bidra till samhället.

DET INDIVIDUELLA ANSVARET

KOMMUNENS ANSVAR

Sedan 2005 har befolkningen i Järfälla vuxit med nästan 15% och en
stor del av denna ökning består av
utrikes födda. Den ökande befolkningen innebär en enorm potential
för samhället men det är också en
stor utmaning.

Det största ansvaret för integrationen, det vill säga bostad, jobb,
språk och respekt för lagar och regler ligger hos varje enskild individ.
Samma krav som ställs på övriga
invånare ställs också på nyanlända.

Kommunens ansvar för skola, vård,
omsorg, välfärd och samhällsservice gäller förstås för alla, men som
representant för invånarna och
som samhällets största organisation har kommunen också ett övergripande ansvar för integrationen.

För att klara denna utmaning krävs
det att alla delar av samhället mobiliseras så att alla invånare i kommunen har möjlighet att bli självständiga och i sin tur bidra vidare
till kommunens utveckling.

Nyanlända saknar dock ofta den
kunskap, de färdigheter, vanan, förståelsen och det nätverk som övriga invånare tar för givna och förväntar sig av varandra.

För att klara av denna uppgift kommer alla delar av kommunens verksamheter vara delaktiga och bidra
på de sätt de kan. Integrationen är
en långsiktig, ständigt pågående
uppgift och kommer att kräva stor
uthållighet.

Om vi kan engagera alla delar av
samhället så kan vi skapa fler möjligheter för nyanlända att så snabbt
som möjligt komma över dessa hinder och bli delaktiga i och bidra till
samhället.

NÄRINGSLIVET
OCH CIVILSAMHÄLLET

För att uppnå en lyckad integration
behövs hjälp från alla delar av samhället.
Näringslivet har en unik möjlighet
att ta till vara på den resurs som
nyanlända innebär, och genom att
skapa praktik- och lärlingsplatser
eller andra insatser som hjälper nyanlända att få ny kompetens och en
ingång till arbete samt den ingång
till samhället som arbetet innebär.
Att vara en del av samhället innebär mer än att bara vara självförsörjande, det innebär också att vara
delaktig och hjälpa sina medmänniskor. Civilsamhället kan bidra med
att organisera och skapa förutsättningarna som håller oss samman i
Järfälla.

ETT STARKT OCH
SAMMANHÅLLET JÄRFÄLLA

INGEN KAN GÖRA ALLT, MEN
ALLA KAN GÖRA NÅGOT

För att uppnå visionen om ett starkt
och sammanhållet Järfälla, arbetar vi
i kommunen med följande principer
för integration.

Om du kan och vill bidra med något,
eller om du ser något som kan göras
för att nå integrationsmålet, ta
kontakt med oss, så hjälper vi dig att
göra det till verklighet.

•

Integrationsarbetet i kommunen ska utgå ifrån principen om ett inkluderande förhållningssätt och därmed förebygga segregation.

För mer information och nyheter kring integrationsarbetet, gå till
jarfalla.se/integration

•

Integrationsarbetet ska vara proaktivt och verka för att invånarna ska
vara självförsörjande på snabbast möjliga sätt.

Eller följ oss på facebook:
facebook.com/integrationjarfalla

För dig som är ny i Sverige:
facebook.com/nyijarfalla

•

Integrationsarbetet i kommunen ska säkerställa allas lika värde, så
som jämställdhet mellan könen, samt att barnkonventionen efterlevs.

•

Integrationsarbetet ska särskilt ha fokus på trygghetsfrågor och att
lagar och regler efterlevs.

•

Civilsamhället ska vara en viktig del i att främja integrationsarbetet i
kommunen.

•

Kommunens näringslivsstrategi ska säkerställa förutsättningarna för
att uppnå en effektiv integration.

•

Alla nyanlända barn och ungdomar skall få förutsättningar att snabbt
komma i gång med skolan och på sätt lättare integreras i Järfälla.

Aphram Melki
Kommunalråd med ansvar för integration och mottagande

Alexander Rajsic
Samordningschef integration och
mottagande

•

Kommunen driver integrationsuppdraget utifrån principen om eget
ansvar och allas lika rättigheter och skyldigheter.

08-580 286 74
aphram.melki@jarfalla.se

08-580 288 28
alexander.rajsic@jarfalla.se

För mer information och nyheter kring integrationsarbetet, gå till
jarfalla.se/integration

