Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokoll
2018-09-26

§ 164 2017.739 KS

Svar på motion angående tillfällig parlamentarisk arbetsgrupp för
kommunens integrationsinsatser - Staffan Albinsson (C)
Ärendebeskrivning
Staffan Albinsson (C) har till kommunfullmäktige den 29 november 2017, § 243 lämnat en
motion om inrättande av en tillfällig parlamentarisk arbetsgrupp för kommunens
integrationsinsatser.
Motionären yrkar att:
 en tillfällig parlamentarisk arbetsgrupp för Alingsås kommuns integrationsarbete
inrättas
 arbetsgruppen ska återkomma med rapport och förslag till förbättringsåtgärder
 arbetsgruppen upphör vid utgången av augusti 2018
 kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram förslag till reglemente, inklusive arvodering,
för den tillfälliga arbetsgruppen senast under januari 2018
 kommunstyrelsen ges i uppdrag att genom kommunledningskontoret bistå med
tjänstemannastöd
 kommunfullmäktiges valberedning ges i uppdrag att återkomma med förslag till
ledamöter och ersättare, tillika sammankallande och vice sammankallande
 finansiering av den tillfälliga arbetsgruppen beaktas i flerårsstrategi 2018-2020
Kommunfullmäktige beslutade att lämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 25 april 2018, § 78, att remittera motionen till
socialnämnden och utbildningsnämnden för beredning.
Utbildningsnämnden har den 12 juni 2018, § 52 lämnat följande yttrande:
I kommunfullmäktige fastställda flerårsstrategi 2018-2020 tilldelades utbildningsnämnden och
kultur- och fritidsnämnden ett riktat uppdrag att ”genom samverkan med det civila samhället
och näringslivet arbeta vidare med en framgångsrik integration i syfte att öka andelen i
arbete samt delaktigheten i samhället”. I enlighet med uppdraget pågår sedan årsskiftet en
ökad samordning av aktiviteter i syfte att förbättra och effektivisera arbetet med
integrationsfrämjande åtgärder. Kommunfullmäktige fattade den 25 april 2018, § 87 beslut
om politisk organisation mandatperioden 2019-2022 som innefattade att slå samman
nämnderna. Det kommer att innebära ytterligare samverkans- och samordningsvinster
gällande integrationsarbetet i förvaltningarnas verksamheter. Härutöver sker ett fortsatt
samarbete med barn- och ungdomsförvaltningen samt socialförvaltningen för att säkra trygga
övergångar för nyanlända elever samt aktiviteter i syfte att främja nyanländas inträde på
arbetsmarknaden. Utbildningsnämnden vill dock påtala den fortsatt stora utmaningen i att
kunna erbjuda permanenta boenden för de individer som har avslutat etableringsprocessen.
Det är därför nämndens uppfattning att boendefrågan bör samordnas centralt i kommunen
för att uppnå en effektiv hantering.
Socialnämnden konstaterar i beslut den 19 juni 2018, § 75 att samtliga yrkade förslag,
genom kommunfullmäktiges beslut den 13 december 2017, § 251 om Flerårsstrategi 20182020, medför att åtgärderna inte kan genomföras.
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Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 21 september 2018 lämnat följande yttrande:
Kommunledningskontoret anser att det integrationsarbete som pågår i kommunen, enligt
Flerårsstrategi 2018-2020, kommunfullmäktige den 13 december 2017, § 251, är fungerande
och ständigt utvecklas utifrån målgrupp samt behov. Det finns ett gott samarbete mellan
förvaltningarna vilket har förstärkts av de uppdrag som gavs gällande integrationsarbetet för
utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut:
Kommunstyrelsen antar kommunledningskontorets yttrande som sitt eget.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige:
Motionen anses besvarad.
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