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Kommunfullmäktige

Interpellation till bildningsnämndens
ordförande om vilka satsningar som
görs på integrationsområdet för att
säkerställa bostäder och
egenförsörjning
Förslag till beslut
.

Ärendebeskrivning
Rune Sandström (S) har lämnat in interpellation till bildningsnämndens ordförande, 2018-04-05.
- Vilka satsningar görs på integrationsområdet för att Kävlinge kommun säkerställer bostäder och
egenförsörjning?
Kommunfullmäktige beslöt vid sammanträde 2018-04-09 att interpellationen får ställas.
Camilla Mårtensen (L), bildningsnämndens ordförande, har lämnat in skriftligt svar på
interpellationen.

Beslutsunderlag
•
•

Interpellation till bildningsnämndens ordförande om vilka satsningar som görs på
integrationsområdet för att säkerställa bostäder och egenförsörjning
Svar på interpellation till bildningsnämndens ordförande om vilka satsningar som görs på
integrationsområdet för att säkerställa bostäder och egenförsörjning

Kommunkansliet
Elektroniskt godkänd av:
Mats Svedberg, kanslichef, 2018-05-23
Kommunstyrelsen
Pernilla Skånstad
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Kävlinge kommun
Kullagatan 2, 244 80 Kävlinge
046 - 73 90 00 • kommunen@kavlinge.se • www.kavlinge.se

Sida 160 av 193

2 (2)

Beslutet ska skickas till
För kännedom
För verkställighet
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SOCIALDEMOKRATERNA I KÄVLINGE KOMMUN
Interpellation till Kommunfullmäktiges möte 180409
Till Bildningsnämndens ordförande Camilla Mårtensson

Vi har under de senaste åren sett ett stort problem med bristen på bostäder för de
nyanlända i kommunen. Då detta påverkar integrationen i negativ riktning efterlyser
vi en lösning. Det blir både mänskliga och ekonomiska konsekvenser om vi inte
lyckas med mottagandet samt kommunens ansvar i frågan. Kommunens agerande
får inte ta ifrån de nyanlända deras drivkrafter, utan istället ska de ses som en
tillgång.

Därför ställer vi följande fråga. Vilka satsningar görs på integrationsområdet för att
Kävlinge kommun säkerställer bostäder och egenförsörjning?

/För Socialdemokraterna i Kävlinge

Rune Sandström
2:e viceordförande Bildningsnämnden
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Kommunfullmäktige

Svar på interpellation om vilka
satsningar som görs på
integrationsområdet för att säkerställa
bostäder och egenförsörjning
Rune Sandström Socialdemokraterna ställer frågan vilka insatser som görs på
integrationsområdet för att stärka nyanländas möjlighet till bostäder och
egenförsörjning.
Den enskilt viktigaste vägen till integration är egen försörjning och icke segregerad
bostad. Det är lätt att passivisera nyanlända och att de inte själv fullt ut
får ta ansvar för att starta och forma sitt egna liv som nyanländ till kommunen.
Det är tryggt och glädjande att vi har en välfungerande mottagningsenhet där
medarbetare har lång erfarenhet av nyanlända och arbetar efter devisen aktivera inte
passivisera, visa på möjligheter, rättigheter och skyldigheter.
Bostadsbristen är ett välkänt problem, både i Kävlinge och i många andra kommuner.
Vi har två tillfälliga boende Kävlinge Värdshus och Barsebäck Vandrahem varav det
förstnämnda nu sakta kommer att avvecklas genom att inte flytta dit nya boende när vi
hittar bättre långsiktigare lösningar.
Vi har ett bra samarbete med KKB och vi har fått lägenheter över hela kommunen även
om övervägande del fortfarande ligger i Kävlinge och Furulund.
Vi har under 2017 tagit emot alla anvisade nyanlända och vi ligger väl i fas under
innevarande år och väntar på nya besked om antal som anvisas till kommunen 2019 vid
halvårsskiftet.
Under introduktionen av de nyanlända uppmanas de att omgående ställa sig i
bostadskö både i Kävlinge och i grannkommunerna.
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Det gäller att snabbt ombesörja förskola och skola och glädjande har vi i princip 100%
deltagande i förskola vilket ger en utmärkt introduktion till språket och start till en
lyckosam skolgång.
Under våren har vi inom grundskolan arbeta fram rutiner för ett bättre gemensamt
mottagande och även bättre information kring tex. det fria skolvalet.
Antalet elever med utländsk härkomst i respektive skola är starkt beroende av
bostadsort men vi har börjat se en uppluckring där fler skolor blir involverade i
mottagandet
Skolans integrationsarbete är välutvecklat och kräver en fråga i sig och jag uppfattade
att det inte var elevernas utan de vuxnas integration som är interpellantens fokus denna
gång.
De första två åren av vuxna nyanländs tid i arbetslivsintroduktion och utbildning sköts
av arbetsförmedlingen den så kallade etableringstiden. En uppdelning som inte varit allt
igenom positiv för kommunen men samarbetet har intensifierats och utvecklats de
senaste åren och är idag välfungerande.
Alla i etableringen blir anvisade av AF att läsa SFI och vi har ett kundlöfte att
undervisningen ska starta senast efter 1 månad. I avvaktan på SFI startar Lärcentrum en
individuell kartläggning, det är inte på AF:s uppdrag utan på kommunens egna initiativ
och regi. Vi erbjuder sedan SFI på sådant sätt att det går att kombinera med jobb och
praktik.
SFI utbildningen är individanpassade och det sker ett nära samarbete med
studievägledare under utbildningen med kartläggningen som gjorts som grund.
Vi har förstärkt med personal och kommer att förstärka ytterligare beroende på behov
som uppkommer
SFI läses på halvfart vilket är lagreglerat. Samhällsinformation arrangeras av AF på tre
orter ofta en gång i veckan under tre månader, utöver det ger Lärcentrum förstärkt
samhällsorientering som startats i Kävlinge som ett Finsamprojekt där vi ger information
kring kultur och fritidsutbud, konkret hjälp kring hur det fungerar med att boka tvätt-tid,
men även studiebesök i olika delar av kommunen.
Studiehandledning har utvecklats mycket genom den individuella kartläggningen det
senaste året och är en viktig funktion för att nå framgång i studierna.
Vi har inrättat 25 extratjänster som innehas av nyanlända, utöver det finns
praktikplatser och sommarjobb som administreras via AF.
Kultur och fritid startade på nämndens initiativ under 2016 ett samarbete kring
nyanländas introduktion i fritid och kulturverksamheten och det arbetet har
utvecklats och flera aktiviteter har genomförts och rapporterats till nämnden. En
arbetsgrupp mellan professionerna är aktiv och letar hela tiden nya aktiviteter
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Ansökan om externa medel är inskickad och vi har sökt 600 000:-, besked om tilldelning
kommer under sommaren.
Pengarna skall komplettera den summa som förvaltningen har tilldelats för att arbetat
fram ett samarbetsförslag mellan föreningarna och förvaltningen kring hur vi
introducerar nyanlända i föreningslivet och civilsamhället.
Med ytterligare externa medel hoppas vi kunna utvidga insatserna och tex. jobba med
integrationsprojekt riktade mot bla kvinnor
Sedan flera år har vi ett mycket välbesökt språkcafé ett samarbete mellan biblioteket
och lärcentrum där alla är välkomna även de som är föräldralediga eller av annan
anledning inte kan delta i etableringen
Finsam, samordningsförbundet har flera projekt som syftar till snabbare integration och
egenförsörjning bla Insam, Samverkanskartan, ungdomslots, etablering genom
sysselsättning osv. mer om detta finns att läsa på
http://www.finsamkavlingelomma.nu/aktiviteter/pagaende-aktiviteter/
Jag vill också lyfta vikten av civilsamhällets insatser där kommunen är en möjliggörare
bla Röda Korset gör en imponerande arbetsinsats tex. bla läxhjälp, samhällsintroduktion
ute på boende och hemma hos nyanlända.
I kommunen har vi en omfattande fadderfamiljsverksamhet, den har varit
välfungerande under flera år och engagemanget hos
kommuninvånarna är stort idag har vi ca 20 etablerade fadderfamiljer.
Integration är en fråga för hela kommunen och inte bara lärcentrum och bildnings
verksamheter.
Därför är beslutet som tagits av KS presidie och som presenterats på strategiska
beredningen att göra en kommunövergripande integrationsplan mycket bra,
arbetet är igång och kommer att involvera alla nämnder.

Camilla Mårtensen
Bildningsnämndens ordförande
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