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Kultur- och utbildningsnämnden

2019.088 KUN

Deltagande i ICLD-projekt och Integrationsråd
Ärendebeskrivning
Integrationsavdelningen blev 2018 beviljade medel från Internationellt Centrum för Lokal
Demokrati (ICLD) för ett fortsatt samarbete med Chililabombwe kommun i Zambia, ett
samarbete som fortlöpt sedan 2013 där demokratiprocesser och medborgardialog är
huvudfokus. ICLD hjälper till att etablera och underlätta internationella samarbeten på lokal
nivå och fungerar som ett nav för utbyte av erfarenheter och kunskap om lokal demokrati och
god samhällsstyrning.
ICLD-projektet förutsätter deltagande av både tjänstemän och politiker. Två tjänstemän på
chefsnivå och två politiker utgör projektets styrgrupp med huvuduppgiften att bedöma
projektplaner, uppföljning, förankring samt kvalitetssäkring av projektet. Kultur- och
utbildningsnämnden ska därför utse två representanter till denna styrgrupp.
Kultur- och utbildningsnämnden är en nyinrättad nämnd och den politiska representationen
från Chililabombwes är också ny. Därför kommen en träff med både politiker och tjänstemän
från båda kommunerna att infalla i Alingsås under vecka 12 där politiker medverkar under tre
dagar (den 18-20 mars). Under vecka 19 eller vecka 21 kommer ett besök i Chililabombwe
att genomföras under tre dagar (exklusive två resdagar, exakta datum kommer bestämmas
när representanter utsetts).
Samarbetet med Chililabombwe har hittills bland annat mynnat ut i en projektansökan till
Länsstyrelsen där verksamheten 2018 blev beviljad 521 tkr för att arbeta fram ett
Integrationsråd.
Integrationsrådets arbete har fram till denna tidpunkt involverat nyanlända, tjänstemän och
civilsamhället där nästa steg blir ett deltagande av den politiska nivån med syfte att skapa en
bättre insyn för kommunens nyanlända hur demokratin fungerar samt ett forum för att
underlätta medborgardialogen mellan nyanlända och kommunens politiker och tjänstemän.
Kultur- och utbildningsnämnden behöver därför utse två politiker för deltagande i utformandet
av Integrationsrådet, detta är med fördel samma politiker som deltar i ICLD-projektet men
detta är inte nödvändigt.
Förvaltningens yttrande
ICDL:s kommunala partnerskapsprogram vänder sig till svenska kommuner, landsting och
regioner som vill utvecklas och dela med sig av kunskap och erfarenheter för att stödja den
lokala demokratin. Förvaltningens fortsatta samarbete ämnar skapa ett ömsesidigt lärande
som utvecklar båda parter och leder till ett långsiktigt, hållbart samarbete som stärker den
lokala demokratin och som leder till minskad fattigdom i partnerkommunen.
För att möta de särskilda uppdraget i flerårsstrategin 2019-2021 där Samtliga nämnder ges i
uppdrag att stärka och utveckla demokratin och i lämpliga former använda sig av

medborgardialog kommer nämnda projekt spela en viktig roll i Integrationsavdelningens
verksamhet under åren 2019-2020.
Ekonomisk bedömning
Arbetstid, resetid, resekostnader, uppehälle och andra eventuella utgifter i och med besök i
Alingsås eller resa till partnerland ersätts av projektbudget för både politiker och tjänstemän.
Den svenska partnern är ansvarig för den ekonomiska fördelningen i projektet. Beviljade
medel betalas ut i efterskott när rapport och redovisning är inlämnade.
Förslag till beslut
N och N utses att delta i ICLD-projektets styrgrupp.
N och N utses att delta i Integrationsrådet.
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