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Etableringsstrategi
Etableringsstrategin avser kommunens mottagande av nyanlända personer som fått
uppehållstillstånd på grund av skyddsskäl och deras anhöriga. De flesta kommer från
andra länder och det behövs en framgångsrik etablering i samhället. Med etablering
menas att ha ett arbete eller en studieplats, en plats att vara bosatt på och en stabil social
situation. Oskarshamns kommun ska vara en attraktiv plats att bo och verka i, för alla
människor.
Etableringsstrategin är styrande för kommunens verksamheter. Den vägleder oss i arbetet
med etableringen av nyanlända personer; hur vi ska tänka och vad vi ska arbeta med.
Arbetet ska utgå från att kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha lika rättigheter,
möjligheter och skyldigheter i samhällets olika områden.
Etableringen är en kedja av händelser. För att se vad varje individ har behov av och hur
verksamheterna så effektivt som möjligt tillgodoser det behövs ett helhetsperspektiv. Det
kallas för systemsyn – ett tankesätt. Verksamhetsledningen svarar för detta gemensamma
tankesätt och för den uppföljning som behövs. Systemsyn omfattar samarbete mellan
verksamheter, medborgare, myndigheter, näringsliv och det civila samhället.

Kommunens ansvarsområde
Kommunens ansvarsområden och uppgifter som riktas till nyanlända personer som fått
uppehållstillstånd på grund av skyddsskäl och deras anhöriga är
 Boende för de nyanlända som anvisas till kommunen genom Migrationsverket
 Vid behov praktisk hjälp i samband med bosättningen
 Utbildning i svenska för invandrare (sfi)
 Samhällsorientering
 Boende och omsorg för ensamkommande barn
Generella uppgifter som omfattar alla som är folkbokförda (bosatta) i Sverige är
 Förskola och skola
 Vuxenutbildning
 Vid behov bistånd enlig socialtjänstlagen och eller lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade
Klargörande
Asylsökande barn som bor inom kommunen har rätt till förskola, skola och gymnasium.
Alla som vistas i kommunen kan ta del i de mötesplatser som kommunen ordnar.

2 (3)

Etableringsstrategi för Oskarshamns kommun

Strategiska fokusområden och riktlinjer
Etableringsstrategin för Oskarshamns kommun utgår särskilt från de fem fokusområdena
i Integrationsstrategin för Kalmar län. Samtliga områden går in i varandra och är lika
viktiga delar.
Ett uthålligt arbete med alla fokusområdena bidrar till att visionen bli verklighet.
Områdena är:
1. Arbete och kompetens
2. Språk
3. Hälsa
4. Bostad
5. Social sammanhållning
Arbete och kompetens
Området syftar till sysselsättning för invånaren, i arbete eller studier.
 Vi ansvarar för vuxenutbildning inklusive svenska för invandrare, i egen regi och
vid behov med hjälp av andra aktörer
 Vi svarar för att vuxentutbildningen är anpassad efter individens kompetens och
arbetsmarknadens behov
 Vi ansvarar för samhällsorientering
 Vi ansvarar för förskole- och skolverksamhet
 Vi samverkar med andra utbildare som till exempel Nova, Oskarshamns
folkhögskola, Linnéuniversitetet och arbetsmarknadsutbildare
 Vi verkar för social interaktion på kommunens skolor och arbetsplatser
 Vi verkar för förståelse av olika perspektiv och mångfald på kommunens skolor
och arbetsplatser
 Vi medverkar till praktik och anställningar i de kommunala verksamheterna
 Vi stärker samverkan med Arbetsförmedlingen
 Vi samverkar med rekryteringsföretag, företagsorganisationer och
jobbcoachföretag
 Vi utvecklar samverkan med Samordningsförbundet
 Vi har fokus på det lokala näringslivets behov av arbetskraft
Språk
Området avser att invånaren ska få utveckla sin språkfärdighet
 Vi verkar för att invånarna deltar på mötesplatser för att utveckla sitt svenska språk
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Hälsa
Området syftar till att invånaren kan få och behålla en god hälsa
 Vi arbetar för att ge förutsättningar till att uppnå en god folkhälsa
 Vi bedriver elevhälsa för barn i skolan
 Vi arbetar för ett brett och lättillgängligt kultur- och fritidsutbudutbud som kan
bidra till inre stimulans och allmänt välmående
 Vi samverkar med landstinget
Bostad
Området syftar till att skapa balanserad mångfald i bostadsområden och tillgång till
bosättning för invånaren utifrån dennes förutsättningar och behov.
 Vi verkar för en aktiv lokal bostadspolitik där mångfald beaktas
 Vi ansvarar för bostadsförsörjning
 Vi ansvarar för och driver boenden för ensamkommande barn
 Vi främjar bostadsförsörjningen genom Byggebo vars verksamhet präglas av ett
socialt ansvar för bostadsmarknaden
 Vi har kontakt med privata fastighetsägare
 Vi bevakar tillgängliga bostäder
Social sammanhållning
Området avser tillgång till sociala nätverk och relationer och samhällets öppenhet för
minoriteter
 Vi arbetar efter värdegrunden i Oskarshamns ledningspolicy
 Vi verkar för gemensamma, mötesbejakande och mångfacetterade
kulturupplevelser
 Vi arbetar för att skapa förutsättningar och mötesplatser för avkoppling,
umgänge, rörelse och en meningsfull fritid för alla
 Vi verkar för att skapa trygghet i och tillit för det svenska samhället och
kommunens funktioner och uppdrag
 Vi utvecklar samarbetet med det civila samhället

