
Motion till kommunfullmäktige 
 
Kommunal Integrationsstrategi samt handlingsplan 

Aldrig någonsin i modern tid har så många människor varit på flykt. Antalet flyktigar som nu söker sig till 
Europa ökade lavinartat under förra året. Robertsfors kommun, liksom de flesta andra kommuner i vårt land, 
har på ett påtagligt sätt fått känna av de stora flyktingströmmarna . Under år 2015 så startades det på flera 
ställen upp så kallade HVB hem i kommunen för ensamkommande ungdomar. Även andelen nyanlända, 
personer som beviljats asyl i Sverige, har ökat och tillsammans har detta bidragit till att kommunen under 
förra året kunde uppvisa en befolkningsökning.   

Det är viktigt att vi alla ser de människor som kommer från andra länder som en resurs,  och agerar för att de 
så snabbt som möjligt ska känna att de är delaktiga i vårt samhälle. I det arbetet är det nödvändigt att 

civilsamhället kopplas in och att vårt breda föreningsliv ges möjligheter att vara delaktiga. Integration är en 
stor fråga och för att lyckas med integration krävs det att alla tar ett ansvar i frågan.  

Integration förutsätter ömsesidig respekt och förståelse mellan människor samt kunskap om varandras 
kultur, synsätt och samhälle. Alla medborgare ska ha lika möjligheter till delaktighet i samhällslivet och 
lika skyldigheter. Att integreras i ett samhälle innebär inte, att man för att bli accepterad ska ge upp sin 
kulturella särart, sitt ursprung eller sitt sätt att vara. Ett starkt samhällsbygge kännetecknas av allas rätt 
att vara olika snarare än kravet på att alla ska vara lika (Länsstyrelsen, 2014). 

Den politiska ambitionen måste vara att nyanlända ska känna sig välkomna i vår kommun och så snabbt 
som möjligt kunna försörja sig själva. Detta måste genomsyra både den kommunala organisationen, 
men även vara tydligt för alla som bor i vår kommun. Motiven till detta måste även tydliggöras i större 
utsträckning, det vill säga de ekonomiska och sociala aspekterna av integration. Det är viktigt att vi 
klarar integrationen på ett bra sätt om vi framöver ska klara de utmaningar vi står inför med stora 
pensionsavgångar inom de flesta yrkesområden. I slutändan om en person inte trivs och inte får arbete 
på orten är det en stor risk att personen väljer att flytta. Varje person som flyttar ut är en förlust för 
kommunen. 

Sveriges kommuner har under förra året tilldelats ”extra pengar” för att klara flyktingmottagandet. Av detta 
erhöll Robertsfors kommun 3,8 miljoner kronor. Allt tyder på att Sveriges kommuner även innevarande år 
och framöver kommer att tilldelas ytterligare bidrag för att klara flyktingmottagandet och integreringen på 
ett bra sätt. 

Vi tycker att det är viktigt att Robertsfors Kommun har en strategi och handlingsplan kring mottagandet och 
integrationen av flyktigar och nyanlända, och att strategin är väl förankrad i hela kommunen. I 
handlingsplanen bör framgå på vilket sätt de pengar, som kommunen erhållit kring flyktingmottagandet, ska 
användas för att på bästa sätt främja integrationen. Det är viktigt att civilsamhället i form av näringslivs-
organisationer, föreningsliv, studieförbund m.m. görs delaktiga och även kan erhålla mindre bidrag för sina 
insatser.  

Vi föreslår därför att Kommunfullmäktige beslutar att det ska tas fram en Integrationsstrategi med 
åtföljande handlingsplan. En handlingsplan som årligen revideras. 
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