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Kommunala integrationsrådet

Rådet är ett intressesammansatt organ för överläggningar, samråd och ömsesidig
information mellan utlandsfödda invånare med stort samhällsengagemang och
kommunstyrelsen, socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden och
samhällsbyggnadsnämnden.

Syfte
Rådet ska förstärka inflytandet i alla frågor som rör utlandsfödda invånare.
Rådet ska verka för att synpunkter av betydelse för integration beaktas i
kommunstyrelsens och nämndernas verksamhetsplanering.
Rådet kan initiera nya frågor som rör området integration i kommunstyrelsen och
nämnderna.
Rådet ska vara remissorgan i frågor som berör integration.
Rådet kan vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning.

Arbetsuppgifter
I integrationsrådets uppgifter ingår att:
 följa utvecklingen i samhället utifrån ett integrationsperspektiv,
 bevaka integrationsfrågor,
Kommunstyrelsens, socialnämndens, barn- och utbildningsnämndens och
samhällsbyggnadsnämndens företrädare ska informera rådet om planer och
förändringar av integrationsområdets utformning och organisation som berör
utlandsfödda invånare. Kommunstyrelsens och nämndernas företrädare ska ta vara
på synpunkter i ett så tidigt skede så att rådets synpunkter och förslag kan påverka
ärendets handläggning i nämnden. Därigenom ges utlandsfödda invånare genom
rådet en större delaktighet i samhällets insatser.

Rådets sammansättning
Av rådets tio (10) ledamöter, ska fyra (4) vara förtroendevald och sex (6) stycken
ska vara utlandsfödda invånare bosatta i Krokoms kommun från olika
utomnordiska länder med stort samhällsengagemang och med fördel medlem och
aktiv i Krokoms kommuns föreningsliv.
Kommunstyrelsen utser en ordinarie ledamot tillika ordförande i rådet samt en
ersättare. Rådet utser själv en vice ordförande bland sina ledamöter.
Socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden
utser vardera en ledamot och en ersättare i rådet.
Kommunen bjuder inför varje ny mandatperiod in utlandsfödda invånare bosatta i
Krokoms kommun från olika utomnordiska länder med stort samhällsengagemang
samt etablerade föreningar för att nominera ledamöter att ingå i integrationsrådet
under mandatperioden. Vilka som väljs fastställs av kommunstyrelsen.
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Målet när ledamöterna väljs bör vara att skapa en så stor bredd som möjligt vad
gäller bakgrund och perspektiv på integrationsaspekterna i enlighet med rådet syfte.

Organisation och arbetsformer
Kommunala integrationsrådet är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen.
Rådet kan bjuda in invandrarföreningar, andra ideella föreningar och
frivilligorganisationer för samråd beroende på tema/ämne.
Rådet kan tillsätta en beredningsgrupp med uppgift att bereda ärenden och föreslå
dagordning till rådets sammanträden.
Till sekreterare i såväl rådet som dess beredningsgrupp förordas en tjänsteman.
Rådet sammanträdanträder minst fyra gånger per år. Dagar och tider för rådets
möten fastställs inom rådet på årets sista möte.
Extra sammanträde ska hållas om rådets ordförande, vice ordförande,
beredningsgruppen eller mer än hälften av rådets ledamöter begär det.
Kallelse
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.
Skriftlig kallelse skickas ut via e-post till varje ledamot minst sju dagar före
sammanträdesdagen.
Kallelsen bör åtföljas av en föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas
kallelsen.
Protokoll
Vid sammanträdet förs protokoll. Protokollet justeras av ordföranden och en
ledamot.
Fullständiga protokoll ska delges kommunstyrelsen, socialnämnden, barn- och
utbildningsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden.

Ekonomi
Integrationsrådet har ingen egen budget. Till integrationsrådets representanter utgår
resekostnadsersättning samt ersättning för andra styrkta omkostander, prövas från
fall till fall, enligt av kommunfullmäktige fastställda regler för förtroendevalda.

Ändring av reglemente
Ändring av detta reglemente kan aktualiseras i kommunala integrationsrådet och
kommunstyrelsen.
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