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Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer: KS.2017.407
Datum: 2017-12-13
Utvecklingschef Gunilla Dörner Buskas
E-post: gunilla.dorner-buskas@ale.se
Kommunstyrelsen

Integrationsplan för Ale kommun 2018-2021
En väl fungerande integration är av stor vikt för Ale kommun. Syftet med integrationsplanen är att
den enskilde Alebon ska integreras i kommunen på bästa sätt och att Ale kommun som
arbetsgivare ska ha en gemensam strategi för integrationsarbete. Planen har vidare som syfte att
insprirera verksamheter i kommunen att skapa lokala rutiner för integration.
Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att fastställer Integrationsplan för Ale
kommun 2018-2021.
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Bakgrund
Sektor Arbete, trygghet, omsorg (ATO) har ett uppdrag att arbeta fram ett förslag till
kommunövergripande integrationsplan. Verksamhetschef Irene Blomqvist och enhetschef Joakim
Valtin har under 2017 deltagit vid olika integrationsforum och fört samtal med politiker och
tjänstemän i andra kommuner.
Integrationsarbetet måste vara en fråga som hela kommunen tar ansvar för är inte en angelägenhet
för ett fåtal enheter och funktioner.
Sektor ATO har tagit fram ett förslag till plan som också Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden
ställt sig bakom.
Samråd/samverkan
Samråd har skett med övriga sektorer och i förvaltningsledningen.
Ekonomisk bedömning/konsekvens
Det är svårt att avgöra vilka ekonomiska konsekvenser förslaget har.
Barnperspektivet
Förslaget gynnar barnperspektivet.
Miljöperspektivet
Förslaget påverkar inte miljöperspektivet.
Funktionshinderperspektivet
Förslaget påverkar inte funktionshinderperspektivet.
Förvaltningens bedömning och motivering
En god integration är av största vikt för Ale kommun och Aleborna. Integration är en
angelägenhet för hela organisationen och kan inte ensamt ägas av en eller några få enheter eller
funktioner. Integration ska genomsyra alla verksamheter och därför är ett tvärsektoriellt arbetssätt
nödvändigt för att det ska fungera.
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