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Motionssvar, Integrationsprojekt - Kompis Sverige (Kst/2017:217)

Ärendebeskrivning
En motion om integrationsprojekt Kompis Sverige, daterad den 7 mars 2017 har
lämnats in från Lars Näslund (M).
Motionen
Att få till en lyckad integration i kommunen är en utmaning. Projekt Kompis Sverige
verkar för att bygga vänskap och integration.
Ett 20-tal kommuner har idag anslutit sig till programmet kompis Sverige. Programmet
fungerar som ett stöd för Sveriges kommuner i integrationsarbetet.
Motionären ser möjligheter till att integrera nyanlända, öka förståelsen för det svenska
samhället och få en tillhörighet till kommunen med projektet. Projektet har visat goda
resultat, att fler nyanlända pratar svenska utanför SFI- undervisningen och att 90 % av
deltagarna efter 6 månader hade en svensk kompis.
Motionens förslag
•
•
•

Att se över möjligheterna att genomföra Kompis Sverige eller liknande program i
Örnsköldsviks kommun
Att starta och genomföra integrationsprojektet Kompis Sverige i Örnsköldsviks
kommun
Att se om det kan samprojekteras med MKC (mångkulturellt centrum)

Tidigare behandling
Kommunfullmäktige har under § 73/2017 överlämnat motionen till kommunstyrelsen
för beredning.
Motionen har genom kommunledningsförvaltningens delegationsbeslut remitterats till
humanistiska nämnden för yttrande.
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§ 159 (forts.)
Välfärdsförvaltningens kommentar
Kompis Sverige
Kompis Sverige är ett program som varit lyckat i de städer det genomförts vilket idag
är 14 kommuner i främst Stockholm och Skåne. Programmet går ut på att intresserade
nyanlända och etablerade personer i Sverige lämnar en intresseanmälan till Kompis
Sverige vars personal genomför en intervju med alla intresserade. Utifrån intervjuen
skapas en matchning baserad på gemensamma intressen och yrkesbakgrund. Män
sammanförs med män, kvinnor med kvinnor och familjer med familjer.
Under specifika matchningskvällar genomförs en första ”lära känna” träff där
matchade par själva avgör om de vill byta kontaktuppgifter med föreslagen matchning
och därmed åta sig att träffas minst 6 timmar/månad i 6 månader.
Varje vecka erbjuds de matchade paren att kostnadsfritt delta i minst en aktivitet.
Dessa aktiviteter kan anordnas av andra men det ska finnas en representant från
Kompis Sverige på plats. Dessa är ofta frivilliga volontärer som knutits till projektet.
Efter ca 1-2 månader gör projektpersonal en ”incheckning” där de kontrollerar hur
paren upplever sina träffar för att på så sätt se om något behöver åtgärdas.
Kompis Sverige är de som avgör om en kommun kan anses uppfylla de krav som ställs
för att programmet ska ha förutsättningar för att lyckas. Skulle de bedöma att en
kommun har goda förutsättningar skrivs ett avtal med kommunen där Kompis Sverige
åtar sig att skapa överenskommet antal matchningar under en viss bestämd tid.
Projektet rekryterar därefter en anställd på plats i kommunen som utbildas i deras
metod och som blir ansvarig för att genomföra programmet enligt Kompis Sveriges
upplägg.
Till en kostnad av cirka 1 000 000 kronor görs 160 parmatchningar under en projektperiod på 15 månader. Exkluderat lokaler där matchningskvällarna samt att kommunen
räknas vara behjälplig med kontaktnät och eventuellt gratis inträden till aktiviter som
kommunen kan tänkas hålla.
Kontaktskapande i Örnsköldsvik
Kompis Sveriges metod liknar i grunden det upplägg som Örnsköldsviks kommun
jobbat efter. Personal från mångkulturellt centrum, MKC, är delaktig i intervju och
matchning mellan de som lämnat in intresseanmälan. Vid matchning träffas paret
tillsammans med personal i ett första möte. Utifrån denna träff kan paret själv välja om
de vill gå vidare med att lämna sina kontaktuppgifter och därmed fortsätta träffas på
egen hand.
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Det som skiljer sig mot Kompis Sveriges upplägg är kravet på antal timmar och träffar
samt regelbundna erbjudanden om gratis deltagande i olika aktiviteter. I Örnsköldsviks
kommun har personal gett förslag på kostnadsfria aktiviteter vid en inledande träff och
därefter bjudit in till gratis aktiviteter ett antal gånger under året medan Kompis
Sverige erbjuder minst en kostnadsfri aktivitetet per vecka. Att erbjuda gratisaktiviteter till matchade kompisar skapar en god grund till att leda vänskapen framåt och
hålla kontakten levande. Detta är mycket positivt men kräver samtidigt ett stort utbud
av kostnadsfria aktiviteter över tid som kan möta en variation av intressen.
Mångkulturellt centrum har i dag ett uppdrag att aktivt verka för att öka kontaktytor
mellan inrikes- och utrikesfödda i Örnsköldsviks kommun. I dagsläget ses verksamhetens utformning över och i detta arbete ingår det att hitta nya vägar att jobba med ett
strukturerat kontaktskapande mellan inrikes- och utrikesfödda i Örnsköldsviks
kommun. Som ett led i detta arbete har två projektansökningar lämnats in till länsstyrelsen under maj månad. Båda ansökningarna är gjorda av integrationsenheten i
nära samverkan med kultur- och fritidsenheten.
Den ena ansökan rör möjligheterna att anställa en fritids- och föreningslots. Denne
person är tänkt att aktivt verka för att öka kontaktytor mellan utrikesfödda och verksamma föreningar och fritidsorganisationer genom att sprida kunskap, skapa kontakt,
introducera och följa upp nyanländas inträde i en förening eller fritidsaktivetet. Förhoppningen är bland annat att skapa ett utökat kontaktnät mellan inrikes- och utrikesfödda, bidra till en bättre hälsa bland våra nyanlända, ge dessa möjligheter att träna sin
svenska och öka medlemsantalet i föreningar.
Den andra ansökan som lämnats skapar möjligheter att finansiera aktiviteter som syftar
till att skapa fler kontaktytor mellan inrikes- och utrikesfödda.
Dessa ansökningar skapar tillsammans med en omorganisering av MKC en god förutsättning för utveckla den kontaktskapande verksamhet som hittills bedrivits i
Örnsköldsviks kommun. Välfärdsförvaltningen föreslår därför att motionen avslås.
Humanistiska nämndens behandling
Humanistiska nämnden har under § 89/2017 lämnat förslag till fullmäktige om att
avslå motionen.
Kommunledningsförvaltningens kommentar
Kommunledningsförvaltningen har inga kommentarer i ärendet.
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Barn- och ungdomskonsekvensanalys
Ärendet bedöms inte ha någon negativ påverkan på barn och ungdomar.
Beredande instans förlag till beslut
Kommunledningsförvaltningens skrivelse daterad den 9 augusti 2016.
Arbetsutskottets § 121/2017.
Kommunstyrelsens § 146/2017.
Kommunfullmäktiges behandling
Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet yrkar Lars Näslund (M) och
Johannes Nordin (M) bifall till motionen.
Per Nylèn (S), Susanne Sturk (S) och Göran Wåhlstedth (V) yrkar avslag på motionen.
Ordförande ställ proposition på ställda yrkanden och finner bifall till kommunstyrelsens
förslag om avslag på motionen.
Omröstning begärs.
Propositionsordning
Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag om avslag på motionen.
Nej-röst för bifall till motionen.
Omröstningsresultat
33 ja- röster
25 nej-röster
3 ledamöter avstår

(Enligt bifogad omröstningslista)
(Enligt bifogad omröstningslista)
(Enligt bifogad omröstningslista)

Kommunfullmäktige har således beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag om avslag
på motionen.
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige avslår motionen om integrationsprojekt Kompis Sverige.
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Reservation
Mot kommunfullmäktiges beslut reserverar sig ledamöterna tillhörande (M).
Mot kommunfullmäktiges beslut reserverar sig Ronny Edlund (SD), skriftligt.
-----
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§ 159 (forts.) Omröstningslista
Parti

Namn

Röst

S
S

Jan-Olov Häggström, ordf.
Elvy Söderström, 1:e vice ordf.
Anita Danielsson, 2: e vice ordf.
Anna Pettersson
Glenn Nordlund
Per Jonsson
Birgith Olsson Johansson
John Norberg
Susanne Sturk
Annika Westin
Elvy Söderström
Olga Back
Tom Sundelin
Ann-Sofie Karlsson Ågren
Anna-Belle Strömberg
Per Nylén
Marianne Vestin
Roger Burland
Yvonne Öhlund
Leif Lindholm
Kristin Ögren
Gunnar Jutterström
Jim Sundelin
Olle Häggström
Erika Howcroft
Marcus Sellgren
Mikael Hedin
Lena Kvarnström
Ingrid Åström
Ulrika Karlsson
Andreas Jansson
Åke Andersson
Bruno Byström
Bertil Jonsson
Anna-Britta Åkerlind
Emil Källström
Anna-Lena Lindberg
Jan Sehlin
Edit Persson
Frida Bylund

Ja
Ja
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

M
S

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
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Parti

Namn

Röst

M
M
M
M
M
M
M
KD
KD
KD
KD
KD
V
V
V
L
L
MP
MP
SD
SD
-

John Nilsson
Camilla Svensson
Helen Östmar-Rosdahl
Lars Näslund
Johannes Nordin
Maud Gustavsson
Doris Hamberg
Lars Eidenvall
Maria Nordberg
Curt Eriksson
Hanna Sydhage
Maria Gulliksson
Gunnar Eklöf
Göran Wåhlstedth
Susanne Persson
Lena Jonsson
Kurt Enberg
Olof Dahlberg
Jenny Nilsson
Ronny Edlund
Ingvar Lundgren
Karl Bertil Wallin

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Ja
Ja
Ja
Avstår
Avstår
Ja
Ja
Nej
Nej
Avstår

Resultat
Ja
Nej
Avstår
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33
25
3

Verkställs av:

