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Svar på motion från Christian Lindefjärd (SD)
om integrationsplikt för nyanlända

Ärende till kommunfullmäktige
Sammanfattning

Christian Lindefjärd (SD) har i en motion yrkat att Haninge
kommun ska verka för införandet av integrationsplikt för nyanlända
i enlighet med Vellingemodellen. Motionären menar att tydliga
krav på integration måste ställas på dem som kommer till Sverige.
Att lära sig det svenska språket, att göra sig anställningsbar och
komma ut i egen försörjning, även att anpassa sig efter de normer
och värderingar som gäller i Sverige, är viktiga krav.
Motionen har remitterats till socialnämnden.
I sitt remissvar redogör socialnämnden för den metod som Haninge
har infört genom ESF-projektet Etableringscentrum. Arbetssättet
innebär i korthet ett tätt samarbete mellan aktörerna och individen
för att tillsammans verka för självförsörjning så snabbt som
möjligt. Utöver detta sker andra insatser inom ramen för social- och
äldreförvaltningens boenhetsverksamhet för att optimera nyanlända
personers möjligheter att få en bra etablering både
arbetsmarknadsmässigt och socialt. Projektet Etableringscentrum
ska implementeras utifrån dessa målsättningar under 2021.
Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen har inget ytterligare att tillföra än
det som redogörs i remissvaret från socialnämnden. Motionen
föreslås avslås.
Underlag för beslut

- Motionen
- Beslut socialnämnden 2020-02-11 § 17
- Tjänsteskrivelse 2020-01-03 – Svar på motion från Christian
Lindefjärd (SD) om integrationsplikt för nyanlända
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Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar
1. Motionen avslås.
Överläggningar i kommunstyrelsen

Christian Lindefjärd (SD) yrkar bifall till motionen.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut;
kommunalrådsberedningens förslag samt Sverigedemokraternas
yrkande om bifall till motionen. Ordföranden ställer de två
förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i
enlighet med kommunalrådsberedningens förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar
1. Motionen avslås.
Reservationer

Christian Lindefjärd (SD) reserverar sig mot beslutet.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet:
För kännedom: Motionären
Socialnämnden
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