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     Kommunstyrelsen 

 

Tjänsteutlåtande - Motion Koncentrera politiskt fokus på 
integration 

Förslag till beslut 
Förslag till Kommunfullmäktige: 

1. Motionens attsats 1 och attsats 2 bifalls. 

2. Motionens attsats 3 avslås.        

 

Ärendebeskrivning 
Enes Bilalovic (M) och Stefan Lindh (M) har i en motion med rubriken 
Koncentrera politiskt fokus på integration föreslagit att 

1. ge kommunstyrelsen uppdrag, med en remiss till samtliga nämnder, att ta 
fram lämpliga nyckeltal vad gäller integration i Västerås stad.  

2. dessa nyckeltal årligen mäts och att utvärdering rapporteras till 
kommunfullmäktige. 

3. Västerås stads integrationsprogram uppdateras med dessa nyckeltal. 

 

Kommunfullmäktige har den 7 september 2017, § 339, remitterat motionen 
till kommunstyrelsen för beredning.      

Beslutsmotivering 
Agenda 2030 delegationen lyfter särskilt fram utrikes födda, personer med 
funktionsnedsättning, äldre kvinnor och ensamstående kvinnor med barn. 

Program för social hållbarhet vilken antogs kommunfullmäktige 2018-09-06, 
vilar på två perspektiv – individperspektivet och det samhällerliga 
demokratiska perspektivet. Nu påbörjas ett arbete att ta fram indikatorer 
kopplade till programmet och en handlingsplan som ska styra stadens 
insatser. Dessa dokument tar sin utgångspunkt i Regeringsformen 
Grundlagen § 2, De 17 globala målen (Agenda 2030), Stadens vision 2026.  

 

Inom ramen för Program för social hållbarhet och Handlingsplan för social 
hållbarhet vävs relevanta indikatorer med utgångspunkt från de Globala 17 
målen in som även har bäring på integration – mottagning och inkludering. 
Program för social hållbarhet och handlingsplanen för social hållbarhet ingår 
stadens årliga uppföljning av stadens verksamheter. 
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Stadsledningskontoret föreslår att motionens attsatser 1 och 2 bifalls och att 
attsats 3 avslås mot bakgrund av att ett för staden övergripande program för 
social hållbarhet antogs av kommunfullmäktige 2018-09-06 (§ 300, KS 
2016/01180-1.3.2). 

Juridisk bedömning 
Kommunstyrelsen är behörig att fatta beslutet i enlighet med 
kommunstyrelsens reglemente och kommunallagen.  

Ekonomisk bedömning 
Inte tillämpbart. 

Hållbar utveckling 
Morionens intentioner ligger i linje med Program för social hållbarhet och 
förväntas bidra till ökad social hållbarhet. 
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