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Folkpartiet, Håbo    Kristdemokraterna, Håbo Centern, Håbo 
 
 

Motion om råd för integration 
 
Yrkande 
Vi föreslår att ett Integrationsråd inrättas. 
 
Integrationsrådet föreslås ha förslagsrätt inför kommunens beslutande organ för att 
stärka delaktighet, dialog och demokratiskt inflytande och förbättringsarbete 
avseende Håbo kommun strävan efter att skapa en inkluderande kultur fri från 
diskriminering i enlighet med förslaget till Integrations- och flyktingspolitiskt program 
(KS 2014/81). 
 
Bakgrund 
Håbo kommun har sedan 2011 ett integrationsnätverk där representanter för 
kommunens olika verksamheter och organisationer inom den idéburna sektor ingår. 
Detta har träffats cirka 4 gånger per år för att utvecklas, erfarenhetsutbyte och 
diskutera aktuella frågor kring integration i kommunen. Närverket har varit ett forum 
för utbyte av information och idéspridning. 
 
Håbo kommun har genom avtal med Migrationsverket ökat sitt mottagande av 
asylsökande, framför allt ensamkommande barn och ungdomar. Kommunen har 
även, genom beslut i Kommunfullmäktige 2013-11-11 § 90, tillsatt en beredning 
vilken tagit fram ett förslag till ”Integrations- och flyktingpolitiskt program” med 
underrubriken ”Interkulturella möten”. Detta program avses omsättas i kommunen 
och syftar till att skapa en helhetssyn för integrationsfrågorna inom kommunen. I 
programmet lyfts vikten av samverkan med det civila samhället fram. Dessutom 
söker kommunen tillsammans med idéburna organisationer inom det civila samhället 
medel från Länsstyrelsen för att utveckla integrationsarbetet, bland annat genom en 
verksamhet med flyktingguider. 
 
Mot denna bakgrund finns det ett behov av att skapa ett fast forum där olika frågor 
både från medborgare och det civila samhället å ena sidan, och förtroendevalda och 
tjänstemän från Håbo kommun å den andra, kan föras fram och diskuteras. Detta 
forums, eller råds, uppgift föreslås vara att följa programmet för integration och 
flyktingfrågor och att även kunna föreslå revideringar och utveckling av detsamma. 
Rådet föreslås vidare både kunna lämna förslag och ha en konsultativ roll gentemot 
de förtroendevalda och förvaltningarna och utgöra remissinstans för kommunen. 
Rådet föreslås slutligen genomföra minst fyra protokollförda sammanträden per år.  
Organisatoriskt bör Integrationsrådet lyda under Kommunfullmäktige. 
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Förslag till beslut: 
 
Folkpartiet, Centern och Kristdemokraterna i Håbo kommun föreslår att 
 

1. Ett Integrationsråd inrättas direkt under Kommunfullmäktige 
2. Integrationsrådet har en sammansättning av representanter från det civila 

samhällets idéburna organisationer å ena sidan samt förtroendevalda och 
tjänstemän från Håbo kommun å den andra 

3. Integrationsrådet har främst i uppgift att fungera som informations- och 
utvecklingsforum i kommunen avseende utveckling och tillämpning av 
Integrations- och flyktingpolitiska programmet 

4. Integrationsrådet ska kunna följa tillämpningen i kommunen av programmet för 
integration och flyktingfrågor och kunna föreslå revideringar och utveckling av 
detsamma. 

5. Integrationsrådet kan lämna förslag och har en konsultativ roll gentemot de 
förtroendevalda och förvaltningarna och utgöra remissinstans för kommunen i 
integrationsfrågor 

6. Rådet genomför minst fyra protokollförda sammanträden per år. 
 
 
 
För Folkpartiet För Centern För Kristdemokraterna 
 
 
 
 
Håkan Welin Lisbeth Bohlin Fred Rydberg 


