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Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer: KS.2015.390
Datum: 2016-03-03
Utvecklingschef Gunilla Dörner Buskas
E-post: gunilla.dorner-buskas@ale.se
Kommunstyrelsen

Svar på motion från Tyrone Hansson om inrättande av en
arbetsgrupp för ett hållbart långsiktigt integrationsarbete
Tyrone Hansseon, Framtid i Ale, har motionerat om inrättande av en arbetsgrupp bestående av
politiker och tjänstemän för att arbeta för ett hållbart långsiktigt integrationsarbete. Bakgrunden
enligt motionären är att andelen utlandsfödda invånare i Ale kommun kommer att öka de närnaste
åren och att ett långsiktigt integrationsarbete är nödvändigt för att motverka främlingsfientlighet.
Arbetsgruppen bör också samarbeta med andra offentliga aktörer, t.ex. Arbetsförmedlingen.
Enligt kommunens reglemente har Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden ansvar för mottagande
av flyktingar och nyanlända. Förvaltningen föreslår därför att motionen ska avslås.
Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
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Bakgrund
Tyrone Hansseon, Framtid i Ale, har motionerat om inrättande av en arbetsgrupp bestående av
politiker och tjänstemän för att arbeta för ett hållbart långsiktigt integrationsarbete. Bakgrunden
enligt motionären är att andelen utlandsfödda invånare i Ale kommun kommer att öka de närnaste
åren och att ett långsiktigt integrationsarbete är nödvändigt för att motverka främlingsfientlighet.
Arbetsgruppen bör också samarbeta med andra offentliga aktörer, t.ex. Arbetsförmedlingen.
En gemensam arbetsgrupp skapar förutsättningar för möten i vardagen där politiker och
tjänstemän kan lära av varandra.
Motionären föreslår
·

Att det skapas en arbetsgrupp bestående av politiker och tjänstemän med ett gemensamt
uppdrag att arbeta för ett hållbart långsiktigt integrationsarbete

·

Att de åtgärder som skapas är inkluderande och innefattar alla Ales invånare

·

Att de aktiviteter som erbjuds ska erbjudas alla Ales invånare

Samråd/samverkan
Inget särskilt samråd har skett i ärendet.
Ekonomisk bedömning/konsekvens
Förslaget bedöms inte ha någon ekonomisk konsekvens.
Barnperspektivet
Förslaget bedöms inte påverka barnperspektivet negativt.
Miljöperspektivet
Förslaget påverkar inte miljöperspektivet.
Funktionshinderperspektivet
Förslaget påverkar inte funktionshinderperspektivet.
Övriga i kommunen förekommande styrdokument som påverkar ärendet
Reglemente för Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden.
Förvaltningens bedömning och motivering
Motionen tar upp en mycket angelägen och aktuell fråga - former för samarbeten där ett
långsiktigt arbete ska verka för integration och motverka främlingsfientlighet. Behovet av att olika
funktioner i samhället lär av varandra är stort. Under 2015 sökte sig cirka 180.000 personer till
Sverige på grund av att man har skyddsbehov. En stor del av dessa personer kommer att bosätta
sig i landet och på olika sätt ta del av den kommunala och offentliga service vi har. Under hösten
har vår organisation ställts på prov och förmågan att ta emot asylsökande och erbjuda
transitboenden inom Migrationsverkets ansvarsområde har prövats.
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Sektor kommunstyrelsen ledde under hösten ett tvärsektoriellt arbete för att samordna insatser
och åtgärder i samband med den nya situationen för flyktingmottagandet. Erfarenheterna från det
arbetet visar att det är viktigt att följa den organisation och beslutgång som är beslutad.
Civilsamhället har mobiliserat och antalet volontärer som på olika sätt bidragit till mottagandet i
kommunen är stort. Samverkan med andra aktörer diskuteras, som exempel kan nämnas ett
Idéburet offentligt partnerskap med Räddningsmissionen.
Den nya situationen med många nyanlända ställer förstås stora och nya krav på det offentliga
Sverige. För Ale kommuns del innebär Bosättningslagen (2016:38) att 98 nyanlända personer
anvisas till kommunen för bosättning under 2016. Med all sannolikhet kommer det antalet att öka
successivt de närmaste åren. Åtgärder för integration och mot främlingsfientlighet är nödvändiga
då många människor inte känner igen sig i denna situation.
Enligt kommunens reglemente är det dock Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden som har
ansvar för mottagande av flyktingar och nyanlända. Nämnden har förstås möjlighet att kalla till
samråd med andra intressenter och initiera de samarbeten som krävs. Att inrätta en gemensam
arbetsgrupp med politiker och tjänstemän är inte förenligt med rådande reglemente och är
dessutom resurskrävande. För att integrationsarbetet ska vara hållbart över sikt är det väsentligt det
sker i linjen. Förvaltningen föreslår att motionen ska avslås.
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