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Svar på motion från MP - ”Låna en svensk”
Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunstyrelsen
och kommunfullmäktige


Avslå motionen.

Reservation
Karin Ljung (S) lämnar en blank reservation.
Rickard Ljung (MP) lämnar en blank reservation.

Beskrivning av ärendet
Tjänsten att låna en svensk alternativt låna en invandrare finns i en del
kommuner i Sverige.
Oftast erbjuds tjänsten som en e-tjänst på kommunens webbsida där både
intresserade nyanlända och svenskar kan anmäla intresse för att delta.
Sedan matchas de intresserade ihop och mötet äger ofta rum på bibliotek
eller servicecenter. Ibland erbjuds en omvänd tjänst där en svensk kan låna
en invandrad person från ett annat land.
Vi har utrett möjligheten att införa tjänsten ”låna en svensk” i kommunal
regi eller i samarbete med ideell organisation. Vi har funnit att den är
förknippad med en stor administrativ kostnad och omfattar olika
säkerhetsaspekter och ansvarsfrågor att ta hänsyn till. I dagsläget finns det
inte heller någon ideell organisation som är villig att ta på sig det
övergripande ansvaret för den här typen av tjänst.

Ordförandeutlåtande
Andemeningen i Miljöpartiets motion tror jag de flesta kan skriva under
på. Alla sätt att underlätta och påskynda integrationen av nyanlända
människor är väl värda att ta i beaktande.
I detta specifika förslag överväger dock tyvärr nackdelarna, inte minst
frågor som kommunens ansvar och säkerhet för de inblandade.
Jag är övertygad om att en ideell organisation, eller flera tillsammans, vore
en mycket bättre huvudman för den här typen av ”matchningstjänst”.
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Skulle detta ske kan jag lova att vi kommer behandla en eventuell ansökan
om projektmedel och möjlighet att låna lokal i en positiv anda.

Yrkande
Rickard Ljung (MP) yrkar bifall.
Karin Ljung (S) stödjer Rickard Ljungs (MP) yrkande om bifall.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på bifallsyrkandet och finner att nämnden
avslagit yrkandet.
Ordförande ställer proposition på ordförandeförslaget och finner att
nämnden beslutat enligt ordförandeförslaget.

Bilagor
Svar på motionen från MP, Låna en svensk.pdf
Låna en svensk, motion från MP.pdf
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