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Motionssvar, integrationspolitiskt program (Kst/2013:123)

Bakgrund/Ärendet
Föreligger motion daterad 25 februari 2013 från Soledad Henriquez (KD) med rubriken ”Integrationspolitiskt program”.
Motionären yrkar att kommunen ska arbeta fram en plan för integration och mångfald
i Örnsköldsviks kommun. Det finns behov att på ett systematiskt sätt lyfta in integrations- och mångfaldsperspektiv i kommunens verksamheter. Syftet är att alla nämnder
och kommunala bolag ska ha ett helhetstänkande om vad ökad integration kan innebära för kommunen och samhället i stort.
Motionens förslag
I motionen yrkas att kommunfullmäktige beslutar att utarbeta en plan för integration
och mångfald för Örnsköldsviks kommun.
Kommunfullmäktiges tidigare behandling
Kommunfullmäktige har under § 62/2013 överlämnat motionen till kommunstyrelsen
för beredning.
Motionen har därefter genom kommunledningsförvaltningens delegationsbeslut remitterats till humanistiska nämnden för yttrande.
Remissvar
Humanistiska nämnden har under § 87/2013 föreslagit att kommunfullmäktige bifaller
motionen.
Humanistiska nämnden föreslår vidare under § 87/2013 att kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att utforma ett integrationspolitiskt program för kommunen.
I arbetet ska välfärdsförvaltningens föreslagna utgångspunkter beaktas. Utformningen
ska ske med bred delaktighet bland politiker, förvaltningar och civilsamhället samt
med den interkulturella strategin som ordföranden föreslagit som en viktig utgångspunkt. Programmet bör utvärderas årligen.
Vid humanistiska nämndens behandling av ärendet föreligger välfärdförvaltningens
skrivelse daterad den 12 augusti 2013 vari poängteras vikten av att programprocessen
bör ske med hög delaktighet/inflytande och sektorsövergripande representation från
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samtliga kommunala förvaltningar och bolag. Även medborgarinflytande är av stor
vikt. Vidare hänvisas till skrivelse/idéskiss ”Interkulturell strategi” som bilagts förvaltningens skrivelse.
Noteras att i humanistiska nämndens § 87/2013 har alliansen till protokollet antecknat
att de förutsätter att den programgrupp som tillsätts arbetar utifrån motionens intentioner och med ett brett anslag.
Kommunledningsförvaltningens kommentar
Föreligger kommunledningsförvaltningens skrivelse daterad den 19 september 2013.
Kommunledningsförvaltningen har inget att tillägga humanistiska nämndens förslag.
Beredande instans förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningens skrivelse daterad den 19 september 2013.
Arbetsutskottets § 124/2013.
Kommunstyrelsens § 137/2013.
Kommunfullmäktiges behandling
Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet yrkar Soledad Henriquez (KD), Jan
Olov Häggström (S), Camilla Svensson (M), Göran Wåhlstedt (V) och Carl Thunberg
(MP) bifall till kommunstyrelsens förslag om bifall till motionen.
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige bifaller föreliggande motion.
Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att, med beaktande av välfärdsförvaltningens föreslagna utgångspunkter och med bred delaktighet bland berörda nämnder och förvaltningar, utarbeta ett integrationspolitiskt program för Örnsköldsviks
kommun.
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