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Återrapportering av integrationssatsningar
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslutar lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning
Under hösten 2015 fick Sverige ta emot ett stort antal flyktingar, något som skapade ett stort
tryck på kommunerna i Sverige. Viktiga delar för integrationen är boende, arbete och fritid.
Särskilt civilsamhällets roll har betonats.
Kommunstyrelsen beslutade den 16 december 2015 att anta inriktning för integrationsarbetet
i Lidköpings kommun enligt följande:
”För att skapa förutsättningar för ett framgångsrikt integrationsarbete bör fokus ligga på att
skapa goda och jämlika livsvillkor. I detta krävs ett gemensamt arbete på alla nivåer och inom
alla sektorer: offentlig, näringsliv och civilsamhälle.
Integrationsarbetet med nysvenskar i så stor del som möjligt är integrerat i arbetet med
övriga medborgare vad gäller: boende, utbildning och arbete.”
Den 20 juni 2016 tog kommunfullmäktige beslut om att fördela medel för satsningar som ska
stärka integration. Kommunstyrelsen beslutades att en återrapportering av de fördelade
medlen ska ske halvårsvis. Samtliga förvaltningar har redovisat integrationssatsningarnas
genomförandeplaner samt nuläge. Vid återapporteringen framkom att de flesta satsningar är
påbörjade. Vissa satsningar var avsedda att endast genomföras under en begränsad tid, till
exempel simskola för icke simkunniga gymnasieungdomar som nu är avslutad. Nästa
återrapportering till kommunstyrelsen sker under hösten 2017.

Ärendebeskrivning
Att avsatta medel, tidigare benämnda Nimbus och Nova, ska användas i verksamheten var
utgångspunkten när kommunfullmäktige den 20 juni 2016 beslutade fördela medel för att
stärka förutsättningarna för integration. Fördelningen av medel föregicks av en utredning
och ett remissförfarande inom den kommunala organisationen. Avsatta medel fördelades
enligt följande:
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Social- och arbetsmarknadsnämnden tilldelas 1 170 000 kr per år, åren 2016-2018 för
satsningen ”Utökad fältverksamhet”.
Social- och arbetsmarknadsnämnden tilldelas 2 950 000 kr per år, åren 2016-2018
för satsningen ”Förstärkt familjestöd”.
Utbildningsnämnden tilldelas 600 000 kr per år, åren 2016-2018 för satsningen ”Ung
arena”.
Kultur- och fritidsnämnden tilldelas 223 000 kr för år 2016 samt 445 000 kr per år,
åren 2017-2018 för satsningen ”Sockerbrukets ungdomsverksamhet”.
Kultur- och fritidsnämnden tilldelas 570 000 kr årligen i tre år för satsningen ”Kultur
och fritid för alla”.
Kultur- och fritidsnämnden tilldelas 1 470 000 kr per år, åren 2016-2018 för
satsningen ”Förstärkt föreningsbidrag”.
Kultur- och fritidsnämnden tilldelas 110 000 kr år 2016 för satsning ”Språkstudio och
medier på andra språk”.
Kultur- och fritidsnämnden tilldelas 150 000 kr för satsningen ”Simskola för icke
simkunniga gymnasieungdomar”.
Barn- och skolnämnden tilldelas 770 000 kr per år, åren 2016-2018 för satsningen
”SkolFam”.
Kommunstyrelsen tilldelas 300 000 kr år 2016 för satsning ”Jämlikt arbetsliv”.
Kommunstyrelsen tilldelas 100 000 kr år 2016 för satsning ”En mer välkomnande
kommun”.
Tillväxt Lidköping AB beviljas 1 164 000 kronor avseende ansökan om projekt
”Jobbskapande integration”.

I samband med att ärendet var uppe för beslut i kommunstyrelsen beslutades att en
uppföljning gällande integrationsmedlen ska ske halvårsvis till kommunstyrelsen. Under
hösten 2016 har samtliga förvaltningar redovisat sina genomförandeplaner gällande
respektive insats till kommunstyrelsens verksamheter. Därefter har en avstämning av
satsningarna genomförts under januari 2017. Vid återapporteringen framkom att de flesta
satsningar är påbörjade. Vissa satsningar var avsedda att endast genomföras under en
begränsad tid, till exempel simskola för icke simkunniga gymnasieungdomar som nu är
avslutad. Nästa återrapportering till kommunstyrelsen sker under hösten 2017.

Beslutet ska skickas till
Barn- och skolnämnden
Utbildningsnämnden
Kultur- och fritidsnämnd
Social- och arbetsmarknadsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden

