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Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden

Dnr Kdn 2015/178
Integrationslyft för Järfälla – överlämnande av motion från Cecilia
Löfgreen (M) för beredning
Förslag till beslut

Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden föreslås att till kommunstyrelseförvaltningen
överlämna förvaltningens skrivelse som sitt eget svar på motionen.
Ärendet i korthet

Cecilia Löfgreen har inkommit med motionen ”Integration för Järfälla” till
kommunfullmäktige. Motionen pekar på tio punkter som hon anser breddar
arbetslinjen och förbättrar integrationen. Tre av dessa punkter berör kultur-,
demokrati- och fritidsnämnden. Två av punkterna ryms inom nuvarande regler för
föreningsstöd. Det tredje kan genomföras med finansiering via de extra ekonomiska
medel som finns för integration.
Handlingar
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Förvaltningens tjänsteskrivelse 2016-05-16.
Motion – Integrationslyft för Järfälla Kst 2015/401.

Bakgrund

Cecilia Löfgreen har inkommit med motionen ”Integration för Järfälla” till
kommunfullmäktige. Motionen har överlämnats till bland andra kultur-, demokratioch fritidsnämnden för beredning.
Löfgreen pekar på de utmaningar som Järfälla står inför med anledning av att
kommunens mottagande av flyktingar. Hon anser att integrationen av dessa personer
måste bli bättre och pekar på att alltför många personer inte har jobb idag och är fast
i ett utanförskap.
Hon pekar på uppmuntran till entreprenörskap, utbyggnad av svenskundervisningen
och krav på motprestationer som förbättringsåtgärder. En utökad kontakt med
civilsamhället, idrottsföreningar och kontaktfamiljer ses också som nödvändigt.
Löfgreen presenterar ett förslag i tio punkter som hon anser breddar arbetslinjen och
förbättrar integrationen. Tre av dessa punkter finns inom kultur-, demokrati- och
fritidsnämndens ansvarsområde:
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* Bonus till föreningar som bidrar till integration via sin ungdomsverksamhet genom
att bredda sin rekryteringsbas.
* Erbjuda möjligheten att ”låna en svensk”, till exempel via biblioteket samt erbjuda
möjlighet att bli ”flyktingvän”.
* Bonuspeng för föreningar som erbjuder läxhjälp.

Överväganden

I de bidragsregler som finns för beviljande av föreningsstöd finns möjligheter för
föreningar att få ett extra stöd för utvecklingsinsatser och projekt som görs som
avviker från föreningens befintliga verksamhet. Ett sådant stöd skulle mycket väl
kunna beviljas för verksamhet med läxhjälp. Redan idag har föreningar beviljats
projektstöd för att de bedriver speciell verksamhet för ensamkommande barn och
ungdomar.
Det är värt att påpeka att många idrotter idag har en naturlig integration vad gäller
migrationsbakgrund. Det gäller främst stora globala och relativt billiga idrotter som
fotboll, basket, löpgrenarna inom friidrott och ett flertal olika kampsporter.
Beträffande möjligheten att ”låna en svensk” är det en intressant idé och det skulle
kunna utvecklas till att bli ett samverkansprojekt mellan de olika verksamheter som
finns nom kultur-, demokrati- och fritidsförvaltningen.
Barnkonsekvensanalys

 Kommer beslutet att beröra barn och ungdomar, nu eller i framtiden?
o Ja, beslutet förväntas påverka barns och ungdomars situation på ett
positivt sätt.
 Innebär beslutet att barns och ungas bästa sätts i främsta rummet?
o Beslutet bedöms bidra till barns och ungas bästa.
 Har barn och unga fått uttrycka sin mening?
o Nej

Ekonomiska konsekvenser

Ett genomförande av de åtgärder som rör kultur-, demokrati- och fritidsnämnden
bedöms rymmas inom befintlig ordinarie budget md undantag av aktiviteten ”låna en
svensk” där delar av de extra ekonomiska medel som nämnden tilldelats för
integration avses användas.
Slutsatser

Förvaltningen föreslår att nämnden överlämnar förvaltningens skrivelse som sitt eget
svar på motionen.

Torbjörn Neiman
Kultur- och fritidsdirektör
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Bo Majling
Programchef
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