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Program för integrationsfrämjande åtgärder
Motivering till ärendet
Segregation skapar spänningar i samhället och riskerar att lämna människor i utanförskap.
När människor tappar framtidstro och förtroendet för det gemensamma samhällsbygget
växer stödet för missnöjespartiet och ökar tillströmningen till alternativa strukturer som
kriminella nätverk och annan organiserad brottslighet.
Egen bostad och egen försörjning är de främsta nycklarna till frihet och framtidstro. Ur
ett samhälleligt perspektiv är åtgärder som ökar människors sysselsättning och skapar
förutsättningar för en effektiv bostadsförsörjning kanske de mest avgörande för att
minska utanförskap och motverka segregation och motsättningar.
Sverige och Alingsås har de senaste åren tagit emot många människor som beviljats asyl
då de har flytt från krig och förföljelse. Språkliga och kulturella skillnader gör att dessa
människor löper större risk än inrikes födda att hamna i utanförskap.
Samtidigt är svensk arbetsmarknad i stort behov av människor i arbetsför ålder, det finns
många lediga jobb, men ofta motsvaras inte utbildningsnivå och kompetens de krav som
finns för de lediga jobben.
Sysselsättning ökar generellt i Sverige och arbetslösheten sjunker, men för gruppen
utrikes födda är situationen inte lika gynnsam och vi ser där ökande arbetslöshet.
Alingsås kommun har gjort och gör många bra insatser för att klara bosättningen av
nyanlända och öka bostadsförsörjningen i stort. Men det saknas kunskap och en
gemensam åtgärdsplan för hela kommunen.
Även om det formella ansvaret ligger på integrationsavdelningen och
utbildningsnämnden så krävs det att hela den samlade kommunala förvaltningen bidrar
och drar åt samma håll.
Ett gemensamt grepp kring att inrätta extratjänster inom samtliga kommunens
verksamheter är ett område som är särskilt viktigt.

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Utbildningsnämnden får i uppdrag att i samråd med kommunstyrelsen ta fram ett
program med konkreta åtgärder för att främja integrationen och
Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en plan för inrättande av extratjänster inom
samtliga kommunen verksamheter.
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