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§ 105

Integrationssamverkan inom Vänersborgs kommun
KS2016/445
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
- att reglementet för socialnämnden, § 2, ändras på så sätt att strecksatsen ”ansvara för
integrationsfrågor” stryks,
- att reglementet för kommunstyrelsen ändras på så sätt att ”integrationsfrågor” förs in
som en egen strecksats under § 2 första stycket,
- att anta bilagt Förslag till strategisk inriktning och
- att ge kommunstyrelsen i uppdrag att vidta de åtgärder som föranleds av ovanstående.
Sammanfattning av ärendet
Det finns ett starkt behov av att inom Vänersborgs kommun åstadkomma ett sammanhållet
integrationsarbete som involverar samtliga nämnder. Enligt nuvarande ordning faller
integrationsfrågor inom socialnämndens ansvarsområde (se § 2 fjärde strecksatsen i
reglemente för socialnämnden). För att skapa förutsättningar för ett sammanhållet integrationsarbete bör dock ansvaret för dessa frågor flyttas över till kommunstyrelsen, som
har en ledande och samordnande roll (jfr 6 kap. 1 § kommunallagen). Socialnämndens
reglemente bör således ändras på så sätt att nämnda strecksats styrks och en skrivning med
motsvarande innebörd tas in i kommunstyrelsens reglemente. Det sagda innebär ingen
ändring beträffande Arbetsmarknadsavdelningens (AMA) organisatoriska tillhörighet.
I upprättat förslag till strategisk inriktning för det framtida integrationsarbetet anges som
övergripande mål för detta arbete att samtliga kommunmedlemmar, på lika villkor, oberoende av kulturell och etnisk bakgrund, ska kunna delta i samhällsgemenskapen. I förslaget pekas därvid ut ett antal fokusområden som under de kommande fyra åren ska ägnas
särskild prioritet: arbete och sysselsättning, boende och inkludering. Inom ramen för
respektive fokusområde preciseras ett antal närmare angivna mål. Dessa mål är avsedda att,
efter politisk behandling, brytas ned i mätbara delmål. Det ankommer därefter på förvaltningarna att ta fram handlingsplaner för att delmålen, och slutligen målen, ska kunna
uppnås. Sålunda föreslås kommunfullmäktige anta föreliggande förslag till strategisk
inriktning och ge kommunstyrelsen i uppdrag att vidta de åtgärder som detta föranleder.
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