
 

 

Kommunala integrationsrådet 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(10) 

Sammanträdesdatum 
2021-02-22 

 
 

  
 
Plats och tid Distans, måndagen den 22 februari 2021 klockan 08:30-10:30 
Beslutande Ledamöter 

Björn Hammarberg, M, ordförande 
Morgan Moverare, C, samhällsbyggnadsnämnden 
Gunnel Persson Westin, S, socialnämnden tjg ers. för Frida Skoog, M,      
socialnämnden 
Carina Grahn Hellberg, S, barn- och utbildningsnämnden tjg ers. för Carl-Oscar 
Fransson, M, barn- och utbildningsnämnden 
Yossief Asrat 
Rajni Avagyan 
 

Övriga närvarande Christina Jonsson, utvecklingssekreterare 

Justerare Carina Grahn Hellberg 

Justeringens plats och tid 26 februari 2021 klockan 11:00 
 
Underskrifter 
 Sekreterare  Paragrafer §§ 1-6 
 Christina Jonsson  

 Ordförande   
 Björn Hammarberg  

 Justerare Carina Grahn Hellberg  
    
 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Nämnd/styrelse Kommunala integrationsrådet 

Sammanträdesdatum 2021-02-22 

Datum då anslaget sätts upp 2021-02-27 Sista dag för överklagan 2021-03-20 

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, Krokoms kommun 
 

Underskrift 
  

 Christina Jonsson  
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KIR § 1 Dnr 2021-000044  

Godkännande/förändringar av föredragningslistan 2021 

Kommunala integrationsrådets beslut 
1.  Kommunala integrationsrådet godkänner föredragningslistan.     
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KIR § 2 Dnr 2021-000045  

Genomgång av föregående protokoll 2021 

Föregående protokoll läggs till handlingarna. 
____ 
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KIR § 3 Dnr 2021-000046  

Informationer KIR 2021 

Kommunala tillgänglighetsrådet 
Kort presentation av närvarande vid dagens möte 
Björn Hammarberg, ordförande för Kommunala integrationsrådet och vice 
ordförande för Kommunstyrelsen. 
 
Morgan Moverare, Centerpartiet, ordinarie ledamot i 
Samhällsbyggnadsnämnden. 
 
Gunnel Persson Westin, Socialdemokraterna, ordinarie ledamot i 
Socialnämnden och i Krokomsbostäder AB. 
 
Carina Grahn Hellberg, Socialdemokraterna, ordinarie ledamot i Barn- och 
utbildningsnämnden och Kommunfullmäktige. 
 
Yossief Asrat, ordinarie ledamot i Kommunala tillgänglighetsrådet. 
 
Rajni Avagyan, ordinarie ledamot i Kommunala tillgänglighetsrådet och 
arbetar även som familjebehandlarassistent på Socialtjänsten i Krokoms 
kommun.  
____ 
Björn Hammarberg 

Porträtten av nyanlända 
Björn informerar om att porträtten av nyanlända som skulle kommit ut i 
decembernumret inte är genomfört. Gunnel meddelar att hon är besviken 
över hanteringen av detta på kommunikation och anser att de borde ha gjort 
mer för att genomföra dessa porträtt. 
Syftet med porträtten av nyanlända var att uppmärksamma personer som 
kommit hit och etablerat sig i samhället på ett bra sätt.  
Rajni ger flertalet förslag på individer som skulle kunna medverka i ett 
sådant nummer och har bra framgångshistorier. Hon lyfter vidare att 
förslagen inte bara borde komma från Kommunala integrationsrådet utan ger 
även förslag på att exempelvis KIV och Arbete och integration som vore två 
bra ställen att inhämta namn från.  
____ 
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Björn Hammarberg 

Kommunala integrationsrådets framtid 
Björn Hammarberg vill lyfta frågan om Kommunala integrationsrådets 
framtid och hur arbetssättet ska se ut framöver om rådet ska kvarstå. 
Gunnel anser att senaste mötet i september var mycket bra och att viktiga 
ämnen lyftes som det behövs fortsättas arbetas med. Hon framhåller att 
dagens möte även är mycket bra och att det är en livlig diskussion. 
Rajni frågar om det är bristen av delaktighet från nyanlända är anledningen 
till att frågan om Kommunala integrationsrådets framtid uppkommit. Gunnel 
svarar att det stämmer. 
Rajni vill då prata om delaktighet som enligt henne är en viktig utmaning i 
Kommunala integrationsrådet. Många som har kommit hit till Krokoms 
kommun från andra länder har tidigare bott i diktatoriska länder där 
medborgarna inte är van vid att lyfta sina åsikter eller delta i exempelvis 
kommunala råd. Att bo i ett demokratiskt land är inget som är naturligt för 
vissa individer som flyttat hit och kan därför vara en utmaning. 
Hon lyfter vidare att de förväntningar som Krokoms kommun har på 
deltagandet från nyanlända kanske är satt lite för högt utifrån ovanstående 
anledningar. Målet kanske istället kan vara att via exempelvis 
samhällsorientering eller SFI utbilda i demokratiska processer och skapa en 
förståelse för delaktighet för nyanlända. Yossief håller med Rajni om att 
detta och att det kan vara svårt att yttra sig i frågor, både privat och i den 
offentliga sfären. 
Gunnel lyfter att utifrån detta så måste kanske politiken sänka kraven på 
rådet och inte enbart vara resultatorienterade. Rajni håller delvis med Gunnel 
men lyfter att de fortsatt kan vara resultatorienterade med att de kanske 
behöver se över målen. Hon lyfter vidare att de kan vara av vikt av lyfta till 
nyanlända individer som ingår i Kommunala integrationsrådet vilken deras 
roll i rådet är och vilka förväntningar som finns. 
Björn sammanfattar att de ingående deltagarna i rådet ska kunna lyfta ifall de 
ser problem, behov eller förbättringar utifrån nyanländas perspektiv i 
Krokoms kommun. 
____ 
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KIR § 4 Dnr 2021-000048  

Remissinstans - KIR 

Kommunala integrationsrådets beslut 
1. Kommunala tillgänglighetsrådet ger förslag till projektledare Elisabeth 

Wickzell på följande formulering av policy: 
Medborgardialog i Krokoms kommun utgår från insikten att 
medborgarnas kunskaper och engagemang är en tillgång för att forma 
framtidens kommun. Systematisk medborgardialog ska bidra till att 
stärka demokratin och öka effektiviteten. Medborgardialoger ska ske 
tidigt i beslutsprocessen, ge utrymme för olika grupper och individer att 
komma till tals och kännetecknas av transparens/öppenhet. Vid 
medborgardialoger tydliggörs vilken delaktighet medborgarna kan 
förvänta sig i den aktuella frågan.   

 

Beskrivning av ärendet 
Elisabeth Wickzell, projektledare för Medborgardialoger, deltar i 
Kommunala tillgänglighetsrådet och presenterar policy för 
medborgardialoger som rådet är remissinstans för.   

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 
Björn Hammarberg lägger förslag att Kommunala tillgänglighetsrådet ger 
förslag till projektledare Elisabeth Wickzell på följande formulering av 
policy: 
Medborgardialog i Krokoms kommun utgår från insikten att medborgarnas 
kunskaper och engagemang är en tillgång för att forma framtidens kommun. 
Systematisk medborgardialog ska bidra till att stärka demokratin och öka 
effektiviteten. Medborgardialoger ska ske tidigt i beslutsprocessen, ge 
utrymme för olika grupper och individer att komma till tals och 
kännetecknas av transparens/öppenhet. Vid medborgardialoger tydliggörs 
vilken delaktighet medborgarna kan förvänta sig i den aktuella frågan. 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag som föreslår att kommunfullmäktige att Kommunala 
tillgänglighetsrådet ger förslag till projektledare Elisabeth Wickzell på 
följande formulering av policy: 
Medborgardialog i Krokoms kommun utgår från insikten att medborgarnas 
kunskaper och engagemang är en tillgång för att forma framtidens kommun. 
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Systematisk medborgardialog ska bidra till att stärka demokratin och öka 
effektiviteten. Medborgardialoger ska ske tidigt i beslutsprocessen, ge 
utrymme för olika grupper och individer att komma till tals och 
kännetecknas av transparens/öppenhet. Vid medborgardialoger tydliggörs 
vilken delaktighet medborgarna kan förvänta sig i den aktuella frågan 
Efter fråga på förslaget finner ordförande att Kommunala tillgänglighetsrådet 
bifaller det. 
____ 

Kopia till 
Elisabeth Wickzell 
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KIR § 5 Dnr 2020-000296  

KIR - Sammanträdesdatum 2021 

Kort sammanfattning 
Kommunala integrationsrådet ska besluta om sammanträdesdagar för år 
2021.    

Kommunala integrationsrådets beslut 
1. Kommunala integrationsrådet antar förslag till sammanträdesdagar för 

2021.     

 

Beskrivning av ärendet 
Följande sammanträdesdagar föreslås för kommunala integrationsrådet: 
Måndagen den 24 maj klockan 08.30-10.30 
Måndagen 20 september klockan 08.30-10.30 
Måndagen 22 november klockan 08.30-10.30   

Beslutsgång  
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att Kommunala 
integrationsrådet antar förslag till sammanträdesdagar för 2021.     
Efter fråga på grundförslag finner ordförande att Kommunala 
tillgänglighetsrådet bifaller det. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 12 februari 2021 
 
____ 

Kopia till 
Sekreterare 
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KIR § 6 Dnr 2021-000047  

Övriga frågor KIR 2021 
Inga övriga frågor. 
____ 
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