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Integrationsplan för Storumans kommun  

Fastställd av kommunfullmäktige den 24 september 2013, § 91. 

1. Syfte och omfattning 

Storumans kommuns integrationsplan skall främja ett öppet och integrerat Storuman. 

God livskvalitet för alla kommuninvånare är visionen. 

Planen skall bidra till skapandet av en kommun där mångfalden ses som en tillgång 

och där alla har möjlighet att vara delaktiga i samhällslivet för att motverka social, 

ekonomisk och kulturell segregation. 

Planen skall bidra till att alla kommuninvånare ser mångfalden som en styrka, och bi-

dra till att utveckla och förbättra Storumans kommun. 

 2. Insatsområden 

Integrationsplanen omfattar målbeskrivningar inom fyra följande insatsområden. 

 2.1 Insatser för barn och ungdomar 

Alla barn i Storuman skall få utveckla kompetens för att leva och verka i dagens och 

morgondagens samhälle. 

Alla barn och ungdomar skall erbjudas omsorg och lärande i en helhetsskola där alla 

omfattas av uppsatta mål. 

2.2 Insatser för arbete och sysselsättning 

Alla människor, oavsett social och etnisk bakgrund, skall på likvärdiga villkor ha till-

gång till arbetsmarknaden eller beredas meningsfull sysselsättning. 

2.3 Insatser mot diskriminering och rasism 

Främlingsrädsla, diskriminering, främlingsfientlighet och rasistiska yttringar skall 

motarbetas. 

2.4 Insatser för äldre och funktionshindrade 

Insatser skall göras med syfte att skapa högre livskvalitet för äldre och funktionshind-

rade med annan etnisk och kulturell bakgrund och utan kunskaper i det svenska språ-

ket. 
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Äldre och funktionshindrade med annan etnisk och kulturell bakgrund har ibland sär-

skilda individuella behov i sin dagliga livsföring. Några har aldrig lärt känna språket 

och kulturen i Sverige. Andra, framförallt vid demenssjukdom, tappar närminnet och 

därmed det svenska språket. 

2.5 Insatser för information till alla kommuninvånare 

Alla kommuninvånare oavsett språktillhörighet skall ges möjlighet till information om 

sin kommun samt beredas möjlighet att vara delaktiga i samhällslivet och i den demo-

kratiska processen. 

3. Genomförande, uppföljning och rapportering 

Alla politiska nämnder, utskott och kommunala bolag/styrelser skall arbeta utifrån 

intentionerna i denna integrationsplan. De skall årligen upprätta en aktivitetsplan, som 

skall ingå i verksamhetsplanen. Åtgärder och måluppfyllelse skall redovisas i anslut-

ning till bokslut. 

Då det är motiverat skall överläggningar ske med nämnderna angående strategier för 

personalpolitik och verksamhet för att stödja planens genomförande. 

 4. Utvärdering och revidering 

De genomförda åtgärderna samt måluppfyllelse som i samband med boksluten kom-

mer till kommunledningens kännedom skall vara grund för revideringar i den lokala 

integrationsplanen. 

 

 


