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Motionssvar, Vi lär av varandra - mentor till mentor (Kst/2014:585)

Sammanfattning av ärendet
Föreligger motion daterad den 10 december 2014 från Jenny Nilsson (MP) och Olof
Dahlberg (MP) angående mentorsprogram för nyanlända invandrare och svenskar som
har bott i Örnsköldsviks kommun en längre tid.
Motionens förslag
I motionen föreslås att Örnsköldsviks kommun startar ett mentorsprogram där nyanlända invandrare och svenskar som har bott i Örnsköldsviks kommun en längre tid kan
mötas för att lära av varandras erfarenheter och kulturer.
Mentorsprogrammet föreslås utvecklas i samverkan med föreningar och befintliga nätverk runt om i kommunen, som utgör stöd för asylsökande och andra nyanlända invandrare.
Kommunfullmäktiges tidigare beslut
Kommunfullmäktige har under § 255/2014 överlämnat motionen till kommunstyrelsen
för beredning.
Motionen har därefter genom delegationsbeslut remitterats till tillväxtavdelningen för
yttrande.
Motionssvar
Föreligger kommunledningsförvaltningens skrivelse daterad den 12 februari 2015
varav framgår att Örnsköldsviks kommun är involverad i olika typer av satsningar på
faddrar och mentorer. Integrationsenheten har ett uppdrag från sin nämnd att arbeta
med faddrar kopplat till nyanlända med uppehållstillstånd. Länsstyrelsen har även fått
medel för flyktingguidesatsning – de som är flyktingguider får normalt ingen
ersättning. Även inom arbetet med ensamkommande barn är man inne i en process att
skapa mentorsystem/värdfamiljer till barnen. I det pågående asylprojektet skapas
många mentorliknande relationer – men man har inte en systematisk uppbyggnad. Det
finns även mentorsatsningar kopplat till ungdomar – för att exempelvis skapa intresse
för entreprenörskap.
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§ 69 (forts)
I kommunen pågår ett arbete med att ta fram en internationell policy och en
integrationspolicy (namnen kommer eventuellt att ändras). Till dessa policys kommer
olika satsningar (strategier, handlingsplaner etc.) att göras. Att arbeta för en effektiv
och bra integrationsprocess är också prioriterat under 2015.
En diskussion behövs kring i vilken utsträckning en utökad satsning på faddrar/
flyktingguider/mentorer etc. ska ske i kommunal regi och vilka uppdrag dessa i så fall
ska ha. Det finns exempel från andra kommuner/städer där denna typ av
volontärverksamhet uppdras till föreningar/organisationer (t.ex. Uppsala).
Att bygga ut mentorsystemet innan policys är tagna och strategier/ handlingsplaner på
nämnds- och förvaltningsnivå är skrivna samt en diskussion har förts om linjedragning
mellan kommun och ideell sektor medför att helheten blir haltande. Samtidigt
sammanfaller delar av motionen med de uppdrag som är i operativ fas – såsom
exempelvis faddersystemet som integrationsenheten ansvarar för.
Barn- och ungdomskonsekvensanalys
Bedömningen är att motionen i sig inte medför något negativt för barn och unga,
tvärtom bör tillgång till fadder/mentor vara positivt för ökad förståelse för det svenska
samhället och även tvärtom – en ökad förståelse för andra kulturer för den som är
mentor/fadder. Man bör dock vid uppbyggnad av mentorsystem – om det sker i
kommunal regi – ha rutin för hur man hanterar matchning av mentor kopplat till
barn/unga/familjer med barn. I den kommunala organisationen begärs utdrag ur
kriminalbelastningsregistret för personal som ska arbeta med barn/unga. Samma
överväganden är aktuella om kommunen uppdrar åt idéell sektor att ansvara för vissa
delar av mentorsystemet.
Beredande instans förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningens skrivelse daterad den 12 februari 2015.
Arbetsutskottets § 53/2015.
Kommunstyrelsens § 70/2015.
Kommunfullmäktiges behandling
Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet yrkar Lars Eidenvall (KD) bifall
till motionen.
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§ 69 (forts)
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige delar intentionen i motionen. På området pågår många olika
satsningar och utredningar och delar av motionen är redan i operativ fas. Motionen
avslås i föreliggande form.
Kommunfullmäktige uppdrar till den kommunala organisationen att baka in
intentionen i motionen i pågående arbeten och satsningar
-----
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