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Svar på motion angående program för integrationsfrämjande åtgärder –
Maria B Nilsson (S), Simon Waern (S) och Laila Freiholtz (S)
Ärendebeskrivning
Maria B Nilsson (S), Simon Waern (S) och Laila Freiholtz (S) har till kommunfullmäktige
den 14 juni 2017, § 158 lämnat en motion angående att ta fram ett program för
integrations- främjande åtgärder
Motionärerna föreslår följande:
-Utbildningsnämnden får i uppdrag att i samråd med kommunstyrelsen ta fram ett program
med konkreta åtgärder för att främja integrationen.
-Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en plan för inrättande av extratjänster inom
samtliga kommunens verksamheter.
Kommunfullmäktige beslutade att remittera ärendet till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens
arbetsutskott beslutade den 16 augusti 2017, § 134, att remittera ärendet till
utbildningsförvaltningen för beredning.
Utbildningsnämnden har den 18 oktober 2017, § 68 beslutat att bifalla motionärernas förslag
om att tillsammans med kommunstyrelsen ta fram ett program för ytterligare
integrationsfrämjande åtgärder. Dock anser nämnden att kultur- och fritidsnämnden samt
barn- och ungdomsnämnden bör delta i ett sådant arbete.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 23 augusti 2018 lämnat följande yttrande:
I Alingsås kommuns flerårsstrategi 2018-2020 , antagen av komunfullmäktige
den 13 december 2017, § 51, har utbildningsnämnden och kultur-och fritidsnämnden fått i
uppdrag att genom samverkan med det civila samhället och näringslivet arbeta vidare med
integration i syfte att öka andelen i arbete samt delaktighet i samhället.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Page 1 of 2

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
Protokoll
2018-09-11

KS § 142, forts 2017.446 KS
Kommunstyrelsen har fått i uppdrag att stimulera förvaltningarna att erbjuda praktikplatser
och/eller anställning för personer som befinner sig långt från arbetsmarknaden.
Vårbokslut 2018, antagen i kommunfullmäktige den 13 juni 2018, § 113 redovisas att flera
integrationsskapande arbetsmetoder utvecklats och är pågående samt bedöms vara
långsiktigt. Utbildningsförvaltningen har i samverkan med socialförvaltningens
arbetsmarknadsenhet (AME) och Arbetsförmedlingen tecknat en ny lokal överenskommelse i
syfte att genomföra insatser som leder till studier och/eller arbete för olika målgrupper.

Aktiviteter har påbörjats tillsammans med det civila samhället för att öka nyanländas
delaktighet i samhället. Exempelvis har konceptet ”Happy Sunday” för nyanlända kvinnor och
tjejer utvecklats och implementerats där deltagarna träffats för att ta del av Alingsås
kultur- och fritidsaktiviteter.
AME tillsatte 27 extratjänster under år 2017, vilket innebar ett statsbidrag på 1,7 mnkr.
Målet är att 50 % av de tillsatta extratjänsterna ska gå till nyanlända.
Integrationsfrämjande insatser är implementerade i verksamheterna i ovan nämnda nämnder
och socialnämnden arbetar med tillsättandet av extratjänster. Därmed anses motionen
besvarad.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 29 augusti 2018, § 149.
Beslut
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunledningskontorets yttrande antas som kommunstyrelsens eget yttrande.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:
Motionen anses besvarad.
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