
KROKOMS KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
    Sammanträdesdatum               Sida 1 
Kommunala integrationsrådet   3 oktober 2019    

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

Plats och tid:  Kommunhuset, Glösa, torsdagen den 3 oktober 2019, klockan 08.00 - 
09.30  

 

Beslutande:  Björn Hammarberg, M, ordförande § 6-7 
Frida Skoog, M, socialnämnden 
Carl-Oscar Fransson, M, barn- och utbildningsnämnden 
Niklas Rhodin, S, kommunstyrelsen 

 Abdul Rahman Khalaf 
 Andreas Richter 
 
 
 
Övriga  

närvarande: Elisabeth Wickzell, verksamhetschef Arbete och Integration 
 Hanna Hellström, sekreterare 
 Carina Grahn Hellberg, S, barn- och utbildningsnämnden ej tjg ers 

Gunnel Persson, S, socialnämnden ej tjg ers 
 
 
 

Justerare:   Gunnel Persson 
 
Justeringens  

plats och tid:  Krokom den 9 oktober 2019 klockan 12.30 

 
 

Underskrifter Sekreterare: ……………………………………………………………..      Paragraf: §§6-8
  Hanna Hellström  
 
 Ordförande: ………………………………………………………………   
  Niklas Rhodin 
 
 Justerare: ………………………………………………………………. 
  Gunnel Persson 
 

 

 
ANSLAG/BEVIS 

  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ:  Kommunala integrationsrådet 
Sammanträdes 

datum:   3 oktober 2019       
 
Datum för anslags    Sista datum för  

uppsättande:  10 oktober 2019   överklagan: 31 oktober 2019       
 
Förvaringsplats  

för protokollet:   Kommunhuset, Socialförvaltningen   
 
Underskrift: ………………………………………………….. 

 Hanna Hellström 
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KIR § 6 
 
Godkännande/förändringar av föredragningslistan 2019 
 
 
Kommunala integrationsrådets beslut 
1. Kommunala integrationsrådet godkänner föredragningslistan. 
________________________________________________________  
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KIR § 7 

 
Informationer 2019 
 
Omställning Arbete och Integration 
Elisabeth Wickzell, verksamhetschef Arbete och Integration, informerar 
om arbetet med att avveckla Integrationsenheten och den 
avvecklingsskiss som finns för år 2020.  
Kommunala Integrationsrådet uppmuntras att lämna synpunkter på 
prioriteringen av medel i avvecklingsprocessen. Frågor som lyfts är hur 
och vem som ska sköta integrationsarbetet när Integrationsenheten inte 
finns kvar samt att administratör och matchningskoordinator fyller en 
viktig funktion och bör finnas kvar även fortsättningsvis. En 
matchningskoordinator för alla målgrupper som kan matcha såväl 
nyanlända som skoltrötta ungdomar till sysselsättning, kan vara en 
möjlig väg framåt. Likaså en kommunal inflyttarservice som inriktar sig 
till alla nyinflyttade i kommunen. Vidare anser rådet att det är viktigt att 
även fortsättningsvis uppmuntra elsjälar genom att bevara den pott som 
frivilliga kan ansöka om medel ur för att täcka kostnader för 
bussbiljetter, matlagning och annat.  
_____ 
 
Detaljbudget 2020, plan 2021-2022 
Kommunala Integrationsrådet informeras om nämndernas beslutade 
detaljbudgetar och resonerar kring hur nämnderna kan göra för att 
bedriva fungerande verksamhet och hålla budget. 
_____ 
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KIR § 8 

 
Porträtt av nyanlända i Krokoms kommun 
 
Kommunala integrationsrådets beslut 
 
1. Kommunala integrationsrådet ger Elisabeth Wickzell i uppdrag att 

tillsammans med Kommunikationsavdelningen arbeta fram möjliga 
uppslag till artikelserie med porträtt av nyanlända i Krokoms 
kommun. 

________________________________________________________  
 

Bakgrund  
På sammanträdet den 26 augusti diskuterade Kommunala 
integrationsrådet hur rådet kan verka för att minska avståndet mellan 
olika befolkningsgrupper i kommunen. Ett förslag som lyftes var att Vårt 
Krokom har en återkommande artikelserie med portträtt av nyanlända i 
kommunen. Porträtten ska vara faktabaserade och syfta till att besvara 
de vanligaste fördomarna samt vara en möjlighet för personerna att 
berätta sin historia – hur de kom till Sverige, vad de gjorde innan och 
hur de lever nu. Artikelserien bör även lyfta hur Krokom har arbetat för 
att bli en av de bästa kommunerna i landet på mottagande av 
nyanlända.  

 
Underlag för beslut 
Kommunala integrationsrådet 26 augusti 2019 
_____ 
 
Kopia till 
Elisabeth Wickzell 
Åsa Sjödin, kommunikationschef 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


