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Koncentrera politiskt fokus på integration 

Västerås är en stad som sedan länge tagit emot invandrare från när och fjärran. 
Många har gjort viktiga insatser för stadens utveckling, inom skilda områden 
som näringsliv, politik, vetenskap och kultur. Integrationen har följt naturligt i 
samband med att man fått jobb och kunnat etablera sig i det svenska samhället, 
fått egen försörjning, svenska vänner och en naturlig plats i staden. 

Under senare år har integrationen av nyanlända blivit en allt större utmaning, 
såväl i Västerås som landet i övrigt. Det tar i genomsnitt nästan 9 år innan 
hälften av nyanlända i Sverige har någon typ av egen försörjning. Detta är 
naturligtvis ett enormt slöseri med mänskliga resurser och en ödesfråga för 
Sverige på längre sikt, ur såväl ekonomisk som social synpunkt. 

Integration är en process som handlar om självförsörjning, värderingar och 
social sammanhållning. Här måste det svenska samhället vara tydligt med att 
de svenska värderingarna gäller i Sverige, och att förväntningar ställs på att den 
nyanlände ska göra sitt yttersta för att komma i egen försörjning och bort från 
ett bidragsberoende. Samtidigt måste också det svenska samhället, och 
Västerås Stad, göra sitt yttersta för att skapa en situation där detta blir möjligt. 
Att det finns en arbetsmarknad och ett mottagande samhälle att integrera sig i, 
som inte stänger folk ute och låser in i långvarigt bidragsberoende. Att 
åstadkomma detta är en politisk centraluppgift för Västerås Stad. 

För att åstadkomma integration krävs samverkan av många olika aktörer på 
statlig och kommunal nivå, samt naturligtvis från civilsamhället med företag, 
organisationer, idrott och kulturliv. Att underlätta för företagande och tillväxt av 
den generalla jobbmarknaden är förstås i detta sammanhang av yttersta vikt. 
Men även frågor om matchning av befintliga kunskaper och möjligheter till 
utbildning i språk och yrkeskunskaper är helt centrala. I detta har Västerås Stad 
en mycket viktig roll och det huvudsakliga samordningsansvaret.  

I detta läge är det mycket viktigt att det politiska fokuset ökas på 
integrationsfrågan. För att åstadkomma detta måste Västerås Stad kontinuerligt 
uppdatera och följa upp sitt integrationsprogram. Detta måste bli ett styrande 
dokument som praktiskt används för att samordna och följa upp aktiviteter 
mellan nämnder och kunna fungera som ett styrdokument för 
kommunfullmäktige, inte en hyllvärmare med fina ord. 

Vi menar att ett viktigt led i detta ökande fokus också vore att ta fram centrala 
nyckeltal för att mäta och följa upp måluppfyllelsen vad gäller olika aspekter av 
integrationen i Västerås. Att ta fram dessa nyckeltal bör vara ett ansvar för 
samtliga nämnder i Västerås och nyckeltalen bör årligen rapporteras tillbaka till 
kommunfullmäktige. Det kan t ex handla om effektiviteten i olika 
integrationsåtgärder, jobbsatsningar, nyanländas företagande, 
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bidragsberoende, utbildningssituationen eller jämställdhet. Det som mäts och 
utvärderas blir också gjort. 

Vi föreslår därför kommunfullmäktige besluta: 

Att ge kommunstyrelsen uppdrag, med remiss till samtliga nämnder, att ta fram 
lämpliga nyckeltal vad gäller integrationen i Västerås Stad 

Att dessa nyckeltal årligen mäts och att utvärdering rapporteras till 
kommunfullmäktige 

Att Västerås Stads integrationsprogram uppdateras med dessa nyckeltal  
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