Dnr 9016/96.109
Svar motion 2/2016 - Kommunal Integrationsstrategi samt handlingsplan
Robertsfors kommun ska kännetecknas av att vi erbjuder alla människor goda
möjligheter till en aktiv fritid, att demokratin och delaktigheten fördjupas, att vi är en
öppen och tillåtande kommun som är attraktiv att bo och verka i med ett företagsklimat
där företagsamhet och entreprenörsanda stimuleras. Ska vi vara en hållbar kommun
behöver social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet gå i takt. Med de grundläggande
strategierna utvecklar vi vår kommun.
Att inkludera och säkerställa att den kommunala servicen och stödet omfattar alla som
bor och vistas i vår kommun är ett grundläggande ansvar. Det omfattar även de
personer som de senaste åren kommit till vår kommun som ensamkommande barn,
asylsökande eller som nyanlända. Vi delar motionärens mening om att dessa människor
är en viktig resurs idag och i framtiden för vårt samhälle. Vårt uppdrag som kommun är
att erbjuda bästa möjliga förutsättningar för alla att leva, bo och verka i vår kommun.
Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige beslutar att det ska tas fram en
integrationsstrategi med återföljande handlingsplan. Syftet anges vara att det tydligt ska
framgå att nyanlända ska känna sig välkomna i vår kommun och att de så snabbt som
möjligt ska kunna försörja sig själva, att det utgör grunden för ekonomiska och sociala
aspekten av integration.
Vid genomgång av olika kommuners integrationsstrategier som antagits senaste åren
ser vi att de syftar till att tydliggöra kommunens mål i arbetet med integration och
omfattar ofta områden såsom mötesplatser och fritid, bostäder, barnomsorg- och skola,
samverkan mellan föreningsliv/näringsliv och kommunen, väg till egen försörjning,
kompetensförsörjning och rekrytering. Detta är områden som vi idag i Robertsfors
kommun arbetar med relaterat till hela vår befolkning.
Vi vill lösa en långsiktig utmaning och då räcker inte separata handlingsplaner med
kortsiktig insats. Även om projekt kan bära med sig positiva erfarenheter är ett
bekymmer med projekt att de tar slut. Arbetet mot integration har inte en början och ett
slut efter några år, det är ett ständigt pågående arbete. Vi nyttjar därför förebyggande
insatser så tidigt som möjligt, därför är våra fritidsgårdar, vår Familjecentral och alla våra
föreningars och studieförbunds insatser så värdefulla.
För att nå bästa effekt för integration behöver alla aktörer verka åt samma håll; staten,
kommunen, civilsamhället och näringslivet.
I Robertsfors kommun finns idag bland annat en bostadsförsörjningsplan, en aktiv
modell för dialog och samverkan med föreningsliv och näringsliv, aktivt arbete för att
säkerställer mötesplatser genom främjandeinsatser inom kommunala och ideella
verksamheter, personalpolitisk plattform och kompetensförsörjningsplan. Under 2016
förtydligar vi även det gemensamma och samverkande arbetet för att säkerställa att alla
ges stöd och förutsättning att nå egen försörjning och ett självständigt liv genom

samordningsförbund och samlokaliserad arbetsmarknadsenhet. I nära samarbete med
vårt Lärcentrum finns goda förutsättningar till utbildning och arbete. Sammantaget anser
vi att detta arbete ger goda förutsättningar för att vi på ett framgångsrikt sätt kan
säkerställa social och ekonomisk integration. Kommunledningsgruppen arbetar även
gemensamt aktivt för att säkerställa att de statsbidrag som erhållits de senaste åren för
mottagning av flyktingar och ensamkommande barn, nyttjar så att det ger goda
förutsättningar för integration och etablering.
I slutet av mars månad detta år har information gått ut om hur aktörer i Västerbotten
inom idéburen sektor kan söka medel hos länsstyrelsen för att göra insatser för
asylsökande (ej ensamkommande barn eller personer med uppehållstillstånd) inom
områdena svenska språket, samhälle och arbetsmarknad samt hälsa.
Enligt Förordning om statsbidrag till verksamheter för asylsökande m.fl.; SFS
2016:1364, framgår bland annat att statsbidrag får lämnas till kommuner eller
kommunalförbund när behovet av verksamheter inte tillgodoses av andra
organisationer. Statsbidraget får i sådana fall inte användas för att utföra uppgifter som
kommunen enligt lag eller förordning är skyldiga att utföra.
För att säkerställa att denna möjlighet tas till vara i vår kommun har riktade
informationsinsatser genomförts till vårt föreningsliv och ideell sektor inklusive
studieförbunden aktiva i kommunen. I den löpande dialog och stöd som vi har till vår
ideella sektor blir denna möjlighet ytterligare ett naturligt inslag i integrationsarbetet.
Då vi idag ser att en lång rad insatser görs i vår kommun för att säkerställa vår vision
och integration föreslår vi fullmäktige att avslå motionen om en separat strategi och
handlingsplan, då syftet med detta förslag uppnås i nuvarande arbete inom kommunen.
Bilaga: Motion 2/2016
Kommunchefens förslag till beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att avslå
motionen om en separat strategi och handlingsplan, då syftet med detta förslag uppnås
i nuvarande arbete inom kommunen.
Yrkanden:
Lars Bäckström (C) Bifall till motionen.
Per Boström Johansson (S) Bifall till liggande förslag.
Kenneth Isaksson (M) Bifall till motionen.
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att Kenneth Isakssons yrkande
vunnit bifall.
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns.
Ja-röst för bifall till motionen
Nej-röst för bifall till liggande förslag

Omröstningsresultat: med 3 nej mot 2 ja finner ordföranden att liggande förslag vunnit
bifall.
Allmänna utskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen om en separat
strategi och handlingsplan, då syftet med detta förslag uppnås i nuvarande arbete inom
kommunen.

Reservation: Lars Bäckström (C) och Kenneth Isaksson (M) reserverar sig mot beslutet
till förmån för eget yrkande.

