
Sammanställning av integrationsberedningens arbete 2015- 2016 
 

 

Våren 2015 (feb-juni) 
Beredningen samlar in information gällande hur kommunen arbetar med integration och vad som är på 

gång. Det tydliggörs vilket ansvar kommunen och andra samhällsaktörer har gällande integration. 
 

 

Datum 
 

Integrationsberedningens 
sammankomster 

 

Samankomsternas innehåll 

- Se protokoll för mer detaljer 

 

Dokument som utarbetas 

17/2 Kommunfullmäktige beslutar 

att inrätta en beredning för 

integrationsfrågor 

  

 

23/3 Sammanträde beredningen  

 Utredning - Globalt till 

lokalt integrationsarbete 
 

 Karläggning - Tierps 

kommuns arbete med 

integration våren 2015 
 

 Statistik integration 

Tierps kommun 

23/4 Sammanträde beredningen  Besök: Unoleo – 

Kronobergsmodellen 

 Genomgång: Utredning- 

Globalt till lokalt 

integrationsarbete 

21/5 Sammanträde beredningen  Besök: verksamhetschefer 

och VD Tierpsbyggen AB 

 Genomgång: Statistik  

15/6 Sammanträde beredningen  Besök: Verksamhetschefer 

  

 

  

 

Hösten/vintern 2015 (sept-dec) 
Beredningens arbete riktas ut mot myndigheter, bildningsförbund och föreningar. Beredningen samlar 

information gällande hur de arbetar med integration, hur de i framtiden vill arbeta och vilka flaskhalsar de 

ser. En enkät skickas ut till föreningar och församlingar i kommunen och enkätsvaren sammanställs. 

Strategidokumentet börjar utarbetas utifrån insamlat material och kunskap. 
 

 

Datum 
 

Integrationsberedningens 
sammankomster 

 

Samankomsternas innehåll 

- Se protokoll för mer detaljer 

 

Dokument som utarbetas 

3/9 Sammanträde beredningen  Besök: Bildningsförbund 

 Sammanställning av 

enkätsvar - Enkät om 

föreningars och 

församlingars arbete med 

integration i Tierps 

kommun 
 

 Affisch och annons 

gällande föreställning 

med Kjell Kampe 
 

 Sammanställning 

synpunkter efter 

föreställning med Kjell 

Kampe - Vad är viktigast 

för att förbättra 

integrationen i Tierps 

kommun? 

 

30/9 Sammanträde beredningen  Besök: Arbetsförmedlingen 

21/10 Sammanträde beredningen   Genomgång: Enkät om 

föreningars och församlingars 

arbete med integration 

10/11 Föreställning: ”Tänk om du 

måste fly till 

TadzMbeKistan!” – Kjell 

Kampe  

 
Kommunhuset, A-salen, ca 80 

personer 

 Kort information om 

integrationsberedningen.  

 Föreställning av Kjell 

Kampe.  

 Insamling av synpunkter 

gällande att förbättra 

integrationen i Tierps 

kommun 

17/11 Sammanträde beredningen - 

heldag 

Genomgång: 

 Synpunkter föreställning 

 Nuläget 

 Nyckelbegrepp 

 Ramverk för strategin 

 Andra kommuner 

 Några ledamöter besöker en 

förberedelseklass på 

Aspenskolan. 



 

Vår 2016 (jan-juni) 
Ett första utkast arbetas fram. Utkastet skickas för synpunkter till gruppledarna för respektive partigrupp i 

kommunfullmäktige, kommunens verksamhetschefer och personer som verksamhetscheferna och 

ledamöterna i beredningen pekar ut. En medborgardialog hålls då utkastet till strategi presenteras och 

integrationsområdena diskuteras i grupper. 
 

 

Datum 
 

Integrationsberedningens 
sammankomster 

 

Samankomsternas innehåll 

- Se protokoll för mer detaljer 

 

Dokument som utarbetats 

21/1 Sammanträde beredningen  Genomgång: Utkast strategi 

 

 Medborgardialog kring 

utkast till integrations-

strategi för Tierps 

kommun - Dialogcafé i 

Tierp den 27 april 2016 
 

 Utkast till 

integrationsstrategi 

 

23/2 Stefan Wårdsäter berättar för 

kommunfullmäktige gällande 

integrationsberedningen 

 

2/3 Sammanträde beredningen  Genomgång: Utkast strategi 

27/4 Medborgardialog kring utkast 

till integrationsstrategi  

 
Kommunhuset, A-salen, ca 45 

personer 

 Presentation av utkast till 

integrationsstrategi 

 Dialog och fika i grupper 

 Presentation av vad som 

framkom i dialogerna i 

grupper 

11/5 Sammanträde beredningen Genomgång:  

 Medborgardialog kring utkast 

till integrationsstrategi 

 Synpunkter på utkastet från 

kommunens verksamheter 

efter utskick 16/2 respektive 

7/4 2016. 

 Synpunkter på utkastet från 

partigrupper efter utskick den 

1/4 2016 

14/6 Temadebatt i kommun-

fullmäktige gällande 

integration 

 

  

 

  

 

Höst 2016 (sept-okt) 
En utvärdering genomförs av beredningens arbete och förslag läggs fram gällande hur man framöver ska 

jobba med beredningar. Beredningen träffar nyanställda projektledare för integration. 
 

 

Datum 
 

Integrationsberedningens 
sammankomster 

 

Samankomsternas innehåll 

- Se protokoll för mer detaljer 

 

Dokument som utarbetats 

12/9 Sammanträde beredningen  Besök: Projektledare 

integration  

Genomgång:  

 Underlag strategin 

 Utvärdering beredningen 

 

 


