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Svar på motion från Mikael Strandman (SD) om införande av
integrationsplan i Norrtälje
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår:
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad med hänvisning till tjänsteutlåtandet
daterad den 30 juli 2020.

Sammanfattning av ärendet
I motionen ”om införande av integrationsplan i Norrtälje” från den 19 februari 2018 föreslår
Sverigedemokraterna att Norrtälje kommun ska redovisa en väl fungerande handlingsplan för
integration eller snarast utarbeta en sådan för att antas i kommunfullmäktige. Vidare föreslås att
kommunfullmäktige regelbundet, förslagsvis varje halvår, ska få en redovisning av hur
integrationsarbetet fortskrider.
En integrationsplan är under framtagande i enlighet med uppdrag i Mål och budget 2020-22.
Integrationsplanen väntas beredas klart under hösten för att kunna antas av kommunfullmäktige före
2020 års utgång eller senast i början av 2021.

Beslutsunderlag
Svar på motion från Mikael Strandman (SD) om införande av integrationsplan i Norrtälje

Beslutande sammanträde
Deltar ej i beslut
Jacob Heitmann (SD) meddelar att Sverigedemokraterna ej deltar i beslutet.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med kommunstyrelsens
arbetsutskotts förslag, och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

Beslutet ska skickas till
Ekonomiavdelningen
Kommunstyrelsekontoret
Socialkontoret
Motionären

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Svar på motion från Mikael Strandman (SD) om
införande av en integrationsplan i Norrtälje
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:
Kommunstyrelsen föreslår:
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad med hänvisning till tjänsteutlåtandet daterad
den 30 juli 2020.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet
I motionen ”om införande av integrationsplan i Norrtälje” från den 19 februari 2018 föreslår
Sverigedemokraterna att Norrtälje kommun ska redovisa en väl fungerande handlingsplan för
integration eller snarast utarbeta en sådan för att antas i kommunfullmäktige. Vidare föreslås att
kommunfullmäktige regelbundet, förslagsvis varje halvår, ska få en redovisning av hur
integrationsarbetet fortskrider.
En integrationsplan är under framtagande i enlighet med uppdrag i Mål och budget 2020-22.
Integrationsplanen väntas beredas klart under hösten för att kunna antas av kommunfullmäktige före
2020 års utgång eller senast i början av 2021.

Ärendet
Beskrivning
I motionen ”om införande av en integrationsplan i Norrtälje” från den 19 februari 2018 föreslår
Sverigedemokraterna att Norrtälje kommun ska redovisa eller snarast utarbeta en väl fungerande
integrationsplan, samt att kommunfullmäktige ska få regelbunden redovisning av hur
integrationsarbetet fortskrider.
I motionen anförs att tillgänglig statistik indikerar att integration efter nyanländas första två år i Sverige,
i form av egenförsörjning och etablering på bostadsmarknaden, är svårt. Kommunen har därför ett
digert ansvar för att så långt som möjligt säkerställa att integrationen fungerar.
Motionsställaren uttrycker oro för hur kommunens handlingsplan ser ut och fungerar eftersom inga
presentationer har gjorts inför kommunfullmäktige. Vellinge kommuns handlingsplan lyfts i motionen
fram som ett gott exempel, där den nyanländes plikt för att få sin rätt till det svenska samhällets
resurser definieras.
I Mål och budget 2020-22 gavs Socialnämnden och Kommunstyrelsen i uppdrag att under 2020 i
samverkan med övriga nämnder ta fram och börja implementera en kommunövergripande
integrationsstrategi. Ett utkast till integrationsstrategi bereds för närvarande på tjänstemannanivå inför
politisk beredning under hösten med inriktningen att kommunfullmäktige ska kunna besluta om
strategin före årets slut eller senast i början av 2021. Beteckningen strategi snarare än plan kan
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hänföras till den nya styrmodellen, som anger att långsiktiga styrdokument som antas av
kommunfullmäktige betecknas strategier. Innehållsligt är dock inriktningen att strategin ska innehålla
konkreta och uppföljningsbara åtgärder.
Under arbetet med att ta fram en integrationsstrategi har inhämtning av goda exempel från andra
kommuner skett. En precisering av vilka förväntningar kommunen har på nyanlända i
integrationshänseende förväntas finnas med i den version som föreläggs socialnämnden,
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för beslut.
Avseende det andra yrkandet i motionen, om regelbunden redovisning av integrationsarbetet till
kommunfullmäktige, är utgångspunkten att denna uppföljning ska säkerställas och regleras i strategin.
Delårs- och årsredovisning av integrationsarbetet förutses ske när strategin börjar genomföras.
Eftersom arbete pågår med att ta fram en integrationsstrategi, som även omhändertar frågan om
regelbunden redovisning till kommunfullmäktige, anses motionen besvarad.
Lagkrav
Kommunen ansvarar för att ta emot nyanlända för bosättning efter anvisning utifrån sitt kommuntal
och sin årsplanering (Bosättningslagen). Dessutom tar kommunerna emot nyanlända som ordnar
bosättning på egen hand, personer som kommer som anhöriga till en person som redan bor i
kommunen samt ensamkommande barn.
Kommunerna ansvarar för undervisning i SFI, samhällsorientering och annan vuxenutbildning, samt
för skola, förskola, barnomsorg och andra insatser för barn och ungdomar. Kommunerna ansvarar
också för försörjning för de personer som inte har rätt till en etableringsplan.
Koppling till gällande styrdokument
I Mål och budget 2020-2022 ingår integration i målområde 7: Norrtälje kommun ska vara en
inkluderande kommun – som främjar människors livskvalitet, egenmakt och
egenförsörjning. Inom målområdet gavs socialnämnden och kommunstyrelsen inför 2020 i uppdrag att
i samverkan med övriga nämnder ta fram och börja implementera en kommunövergripande
integrationsstrategi.
Ekonomiska konsekvenser och riskanalys
Det pågående framtagandet av en integrationsstrategi görs inom befintliga ramar. Kostnader för
genomförandet av åtgärder i enlighet med strategin bedöms i samband med den årliga mål- och
budgetprocessen.

Förvaltningens analys och slutsatser
Kommunstyrelsekontorets bedömning är att motionen kan anses besvarad, med hänvisning till det
pågående arbetet med att ta fram en integrationsstrategi.

Tidplaner
Integrationsstrategin bereds för antagande i kommunfullmäktige före 2020 års slut eller senast vid
första kommunfullmäktigesammanträde år 2021.

Hanna Hellquist
Biträdande kommundirektör
Kommunstyrelsekontoret

Mikael Forssander
Kanslichef
Kommunstyrelsekontoret
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Bilagor
Bilaga 1 – Motionen från Sverigedemokraterna från den 18 februari 2018

Beslut skickas till
Ekonomiavdelningen
Kommunstyrelsekontoret
Socialkontoret
Motionären
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