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§ 4 Dnr 2014/00098  

Motion om inrättandet av ett råd för integration, mot-
ionärer: Håkan Welin (FP), Lisbeth Bolin (C) och Fred 
Rydberg (KD) 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.  

Sammanfattning  
I motionen föreslås inrättandet av ett kommunalt integrationsråd bestående 
av representanter för civilsamhällets idéburna organisationer, samt politiker 
och tjänstemän.  

Kommunala råd, i enlighet med kommunallagen, bildas i syfte att skapa 
samverkan med grupper som nyttjar kommunens tjänster. Ledamöterna i rå-
det väljs från föreningar som representerar grupperna i fråga. I ett integrat-
ionsråd bör således ledamöterna väljas från föreningar som representerar 
olika grupper av invandrare. 

Håbo kommun har fram till 2015 haft ett litet mottagande av flyktingar och 
övriga invandrare. Detta medför att det är svårt att motivera införandet av ett 
integrationsråd utifrån det befolkningsunderlag som finns i kommunen i 
dagsläget. Vidare innebär det att det i kommunen idag inte finns några före-
ningar som kan sägas representera invandrarna. Det finns således inte heller 
en bas från vilken ledamöter till ett eventuellt integrationsråd kan väljas.  

Mottagandet av asylsökande ensamkommande barn i kommunen har dock 
ökat under 2015 och flyktingmottagandet som helhet beräknas också fort-
sätta öka under kommande år. En eventuell kommande ökning kan dock inte 
motivera införandet av ett råd i dagsläget, i synnerhet inte då det inte finns 
något sätt att välja ledamöter till rådet i fråga.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2016-02-08 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-01-26 
Tjänsteskrivelse 
Utredning om behovet av ett kommunalt råd för integration 
Motion 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Håkan Welin (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, då sakfrågan 
planeras att hanteras i annan ordning.  
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