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Motion – Förbättrad integration
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anställa en integrationssamordnare
0,5 årsarbetare med tillfällig anställning, samt att ställa sig bakom förvaltningschefens förslag till integrationsarbete 2015-2016. Schablonersättning för
etableringsersättning för nyanlända personer delegeras till förvaltningschef (med
möjlighet till vidaredelegering) och ska redovisas till nämnden.
Sammanfattning av ärendet
Efter en inlämnad motion av Kerstin Wiréhn (V) får kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att föreslå åtgärder som kan stimulera och stödja
föreningarna att medverka i integrationen av invandrare och på så sätt få
tillskott av fler aktiva medlemmar.
Kommunen får ersättning med ett schablonbelopp som fastställs varje år.
Schablonbeloppet ska täcka kostnader för etableringsinsatser för nyanlända
personer. För år 2015 innebär det ca 480 000 kr för kultur- och
fritidsnämndens integrationsarbete.
Hösten 2015 bjöds samtliga föreningar i Ljungby kommun in till en föreningsträff i syfte att förbättra integrationsarbetet i kommunen och i föreningarna.
Sammanfattningsvis framkom följande möjligheter och önskan om hjälp:
tolkhjälp, samordning, informationsspridning/material, lokaler/utrustning, jobb i
olika föreningar, prova-på-dag/idrottsskola för nyanlända, fadderverksamhet/
kontaktperson/mentorskap, språkhjälp, föreningssamordnare, gemenskap.
Kultur- och fritidsnämnden har som syfte med sin verksamhet att bidra till
kommuninvånarnas hälsa och välbefinnande genom att lotsa till föreningsliv,
upplevelser, kreativt skapande och motion. Genom att möjliggöra och
uppmuntra till kontakt och relationsskapande verksamhet, samt att lotsa till
upplevelser i föreningslivet stärker vi social gemenskap, språkträning,
kulturutbyte, etablering i det svenska samhället och anpassning för samhället
med nya kommuninvånare.
För att möjliggöra ovanstående inriktning behöver vi förstärka med 0,5
årsarbetare samordnare. Samordnaren har som uppgift att tillsammans med en
förening eller ideell organisation arbeta med mentorskap/medvandrarskap/
kompisskap. Mentorsskapsparen ska erbjudas prova på aktiviteter i
föreningslivet. Samordnaren uppmuntrar föreningarna till att erbjuda prova-på
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aktiviteter och samordnar aktiviteterna. Var eller varannan vecka ska aktiviteter
erbjudas. Föreningarna erbjuds ett ekonomiskt stöd om 50 kr per person (100 kr
per par) och aktivitetstillfälle.
Samordnaren ska också stötta verksamheterna i kultur- och fritidsförvaltningen i
integrationsarbetet. Därutöver vill vi stärka integrationsarbetet med olika
aktiviteter av engångskaraktär såsom teater för barn (exempelvis clowner utan
gränser), inbjuda till föreningsträffar med inspirerande föreläsare, tillgång till
tolkar på Föreningsmässan den 6 februari, inköp av ordböcker och dylikt till
biblioteken, studiebesök för exempelvis musikskolan och El Sistema i Göteborg,
mindre projektarbeten med studieförbund med mera.
Budget
0,5 åa samordnare integration
Telefon, resor, bilersättning
Ersättning till förening; 25 par x 100 kr x 35 träffar
Teater
Föreläsararvoden
Mindre projektkostnader, studiebesök
Summa:

250 000 kr
50 000 kr
87 500 kr
30 000 kr
30 000 kr
40 000 kr
487 500 kr

Förvaltningens förslag till beslut:
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anställa en integrationssamordnare
0,5 årsarbetare med tillfällig anställning, samt att ställa sig bakom förvaltningschefens förslag till integrationsarbete 2015-2016. Schablonersättning för
etableringsersättning för nyanlända personer delegeras till förvaltningschef (med
möjlighet till vidaredelegering) och ska redovisas till nämnden.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet lämnar ärendet till nämnden utan förslag till beslut.
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