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Dnr KS 2016/248

§9

Motion från Pia Lublin (L) om stöd
föreningslivets engagemang för integration
genom föreningslotsar

Ärende till kommunfullmäktige
Sammanfattning

Pia Lublin (L) har inkommit med motionen Stöd föreningslivets
engagemang för integration genom föreningslotsar. Motionären
anför att föreningslivet har en viktig roll att spela i integrationen av
nyanlända och att så kallade föreningslotsar skulle kunna göra det
lättare för den gruppen att komma in i föreningslivet och på så sätt
bli mer delaktiga i samhället. Föreningslotsar är personer som på
ideell basis kontaktar och introducerar nyanlända för föreningar
som matchar personens intressen. Lotsen ska också följa med den
nyanlända till aktiviteten för att underlätta och överkomma
språkhinder och eventuella andra hinder som kan uppstå. En viktig
del av integrationen är att skapa kontakt, få ett nätverk samt våga
delta. Motionären anför vidare att ekonomi inte ska vara ett hinder
för att delta i aktiviteter. Motionären föreslår med anledning av
detta att medlemsavgifter under de två första åren bekostas av
kommunen, att utrustning tillhandahålls via Sportoteket, att
flyktingmottagningen i Haninge och Arbetscentrum får i uppgift att
fråga alla nyanlända om fritidsintressen samt att kultur-och
fritidsnämnden avsätter medel till Föreningsrådet i Haninge för att
upprätta en verksamhet med föreningslotsar bestående av frivilliga
medborgare.
Motionen har remitterats till kultur-och fritidsnämnden och
socialnämnden.
I remissyttrandet från kultur-och fritidsnämnden framgår att
nämnden ställer sig bakom kultur- och fritidsförvaltningens förslag
om att utreda frågan vidare i samverkan med socialförvaltningen.
Vidare skriver kultur- och fritidsförvaltningen att fritidsgårdarna i
kommunen redan idag arbetar i den riktning som motionen föreslår
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samt att ett extra bidrag för inkludering av nyanlända möjliggör
prova-på-verksamhet.
Även socialnämnden ställer sig bakom socialförvaltningens förslag
att utreda frågan vidare, tillsammans med kultur-och
fritidsförvaltningen. I yttrandet från socialnämnden framgår att
socialförvaltningen anser att föreningslotsar skulle kunna ha en
viktig roll för nyanlända och underlätta kontakten med
föreningslivet. Socialförvaltningen menar dock att när det gäller
förslaget om att kommunen ska bekosta medlemsavgifter under två
år så bör detta ställas mot andra ekonomiskt utsatta gruppers behov
av fritidsaktiviteter.
Förvaltningens synpunkter

Mot bakgrund av de inkomna remissvaren föreslår
kommunstyrelseförvaltningen att kultur-och fritidsnämnden får i
uppdrag att, i samråd med socialnämnden, utreda förutsättningarna
för att införa föreningslotsar. Utredningsuppdraget ska redovisas
senast 2017-04-30.
Underlag för beslut

- Motionen
- Socialnämndens beslut 2016-10-25 § 150, inkl tjänsteskrivelse
- Kultur-och fritidsnämndens beslut 2016-10-26, 1 95, inkl
tjänsteskrivelse
Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kultur-och fritidsnämnden får i uppdrag att, i samråd med
socialnämnden, utreda förutsättningarna för att införa
föreningslotsar. Utredningsuppdraget ska redovisas senast
2017-04-30.
2. Motionen anses bifallen med hänvisning till
utredningsuppdraget.
Överläggningar i kommunstyrelsen

Martina Mossberg (M) och Marie Litholm (KD) yrkar bifall till
eget förslag (bilaga) innebärande att motionen ska anses besvarad.
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Kennerth Valtersson (SD) yrkar att motionen ska avslås.
Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag till beslut;
kommunalrådsberedningens förslag, eget förslag från Moderaterna
och Kristdemokraterna samt avslagsyrkande från
Sverigedemokraterna. Ordföranden finner att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med kommunalrådsberedningens förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kultur-och fritidsnämnden får i uppdrag att, i samråd med
socialnämnden, utreda förutsättningarna för att införa
föreningslotsar. Utredningsuppdraget ska redovisas senast
2017-04-30.
2. Motionen anses bifallen med hänvisning till
utredningsuppdraget.
Reservationer

Martina Mossberg, Michael Fridebäck och Sven Gustafsson samtliga (M) och Marie Litholm (KD) reserverar sig mot beslutet.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Kultur- och fritidsnämnden
För kännedom: Socialnämnden
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