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Revidering av Luleå kommuns integrationsprogram
Bilaga:
Integrationsprogram
Luleå kommuns integrationsprogram antogs första gången av kommunfullmäktige i april 1999. Därefter har revidering skett i november 2002.
Under 2006 har berörda förvaltningar sett över skrivningar för respektive
förvaltning samt gjort vissa ändringar. Ändringarna har i huvudsak att göra
med att arbetsmarknadsförvaltningen inrättades och vuxenutbildningen
flyttades från barn- och utbildningsförvaltningen samt revisorernas
synpunkter på bristande uppföljning över gjorda insatser på området.
I övrigt är det endast smärre justeringar.
För att synliggöra ändringarna har kursiv stil använts i bilagda förslag.
Invandrarrådet föreslår att
-

förvaltningarna från och med 2007 lämnar lägesrapport över
genomförda insatser till invandrarrådet inför revidering

-

revidering av programmet sker vart tredje år

-

programmet i sin reviderade form antas och trycks upp och distribueras
till samtliga förvaltningar

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott beslutar att
remittera ärendet till partigrupperna.
_____

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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Ylva Strutz föreslår ändringar av introduktionsprogrammet enligt följande.
1

Vi saknar insatser för att särskilt uppmärksamma funktionshindrades
situation. Personer med funktionshinder från andra länder har
förmodligen ytterligare en ”utsatthet”. Det beräknas att den gruppen är
80 000 – 90 000 i Sverige idag.

2

Det är en riktig skönhetsfläck att programmet dessutom talar om ”barn,
gamla och handikappade”. En benämning som känns ljusår från dagens
samhälle och dagens syn på människor med funktionshinder.

3

Ytterligare en riktig skönhetsfläck är att det skrivs ”Värna
grundläggande demokratiska värden och verka för kvinnors och mäns
lika rättigheter”. Vi hoppas att vi har en samsyn att kvinnors och mäns
lika rättigheter – jämställdhet – faktiskt tillhör de grundläggande
demokratiska värdena???

4

Ytterligare ett område som behöver synliggöras är HBT-personers
situation. Att alla som jobbar med invandrare/flyktingar klargör den
svenska synen på homo- och bisexuella personer. Att förmedla
kunskapen om föreningar för dessa.

5

Sid 5 Ny punkt under Spiran; Informerar om rättigheter och möjligheter
för funktionshindrade, HET-personer och andra som kan ha upplevt
diskriminering.

6

Sid 7, 3:e punkten ska ha följande lydelse: Alla elever med annat
modersmål än svenska ska erbjudas modersmålsundervisning och
studiehandledning på modersmål i grund- och gymnasieskolan om
lärare med lämplig erfarenhet kan anskaffas.
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Erika Josbrandt föreslår ändringar/tillägg i introduktionsprogrammet enligt
följande.
1

Invandrarrådet är det kommunala organ som ska hålla invandrarfrågor
levande. Rådet består av representanter för de politiska partierna, av
representanter från lands/invandrarföreningar (t ex Finska föreningen).
Kriterierna för att invandrarföreningarna ska ha representation är att
man kan uppvisa en aktiv föreningsverksamhet via verksamhetsplan,
verksamhetsberättelse och protokollsutdrag att personen är vald av
föreningen för uppdraget.

2

Ny rubrik; Introduktion för nyanlända invandrare
Målsättningen för att nya invandrare ska känna sig välkomna i
kommunen och att skicka ett välkomstbrev, information om viktiga
samhällsfunktioner samt inbjudan till en officiell högtid när man
eventuellt får ett svenskt medborgarskap är den del i detta arbete.

3

Bjuda in representanter för föreningarna, genomföra en utbildning eller
konferens hur man arbetar med invandrarfrågor och hur man kan
samarbeta med kommunen. Eftersom många har liten erfarenhet av
svenska föreningsstrukturer så ska en kort utbildning hållas i
föreningsverksamhet och hur man kan starta upp en invandrarförening.

4

Informera alla invandrare om invandrarrådets arbete genom kontakter
med Migrationsverket samt informera om vilka invandrarföreningar
som finns.

5

Utveckla möjligheterna att inrätta en integrationssamordnare som ska
kontrollera hur integrationsfrågorna behandlas inom kommunen.
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Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att med bifall till de
av Ylva Strutz framförda ändrings-/tilläggsförslagen
-

anta bifogat förslag till introduktionsprogram

-

förvaltningarna från och med 2007 lämnar lägesrapport över
genomförda insatser till invandrarrådet inför revidering

revidering av programmet sker vart tredje år.
_____

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

