Svar på interpellation om integrationen i Bollebygd

Stefan Edvardsson (FR) inkom, på kommunfullmäktiges sammanträde den 13
oktober 2016, med en interpellation ställd till undertecknad i egenskap av vice
ordförande i bildnings- och omsorgsnämnden. Interpellationen tar upp en rad
påståenden och frågor men utmynnar slutligen i två frågor:

”Vad vill vi med integrationen i Bollebygd och finns det en handlingsplan ni arbetar
med? Kommer ni framöver att informera medborgarna angående vårt åtagande?”
Inledningsvis ställer jag mig frågande till varför interpellationen inte ställts till
ordföranden för bildnings- och omsorgsnämnden. Ordföranden är den som ytterst
representerar nämnden och som bäst svarar för nämndens arbete och de beslut
som nämnden fattar.
Utifrån mitt perspektiv är svaren på dina två frågor följande:
Bildnings- och omsorgsförvaltningen har, utifrån ett uppdrag från nämnden tidigare
i år, upprättat ett förslag till integrationsstrategi som kommer att behandlas på
nämndens nästa sammanträde, den 15 november 2016. Förslaget till
integrationsstrategi är ett strategiskt dokument och en handlingsplan som tar upp
övergripande mål med integrationsarbetet i kommunen, olika integrationsområden,
hur strategin ska genomföras, vilka insatser som krävs för att lyckas med
integrationen m.m. Information till, och delaktighet från kommunens invånare är en
förutsättning för att integrationsarbetet ska lyckas, vilket också framgår av
förslaget till integrationsstrategi som nämnden inom kort fattar beslut om.

Ett av de viktigaste och mest effektiva åtgärder för integration är att säkerställa ett
civilsamhälle som mår bra över tid, där det finns väl fungerande föreningar som
kan erbjuda aktiviteter och möten för en bred målgrupp. Det sammanfattas i
följande fyra mål:
-

Bidra till ökad möjlighet för socialt deltagande och inflytande

-

Sprida information och kunskaper om demokratiska rättigheter och
skyldigheter samt
myndigheters verksamhet.

-

Medverka till att det finns öppna mötesplatser som uppmuntrar till initiativ
och möjliggör aktiviteter.

-

Stötta föreningslivet för att bidra till ökade möjligheter för ett innehållsrikt
vardagsliv även utanför skola och arbete.

För att alla ska kunna känna sig delaktiga är öppna och naturliga mötesplatser
viktiga och där
personer med skilda kulturella, religiösa och sociala bakgrunder kan mötas på lika
villkor.
Mötesplatser skapar broar mellan kulturer vilket ger alla invånare ett rikare
vardagsliv och bidrar till en positiv tillväxt i samhället.

2016-11-08
Bente Johansson (M)
Vice ordförande
Bildnings- och omsorgsnämnden

