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Avskrivning av motion Integration gör samhället mer hållbart 

Beskrivning av ärendet 
Vänsterpartiets fullmäktigegrupp har lämnat in en motion om att analysera, 
utveckla och genomföra medborgardialog om integration i kommunen. 
Vänsterpartiet föreslår i sin motion att kommunfullmäktige ska besluta att ge 
demokratiberedningen i uppdrag: 

1. Att leda ett arbete där personal i olika kommunala verksamheter dels gör en 
analys av hur den egna verksamheten på olika sätt idag främjar integration 
dels föreslår vad mer man kan göra för att öka möten mellan människor för 
ökad samhörighet  

2. Att om beredningen finner det lämpligt att i uppdraget även genomföra en 
medborgardialog med civilsamhället om integration  

3. Att uppdraget inleds när demokratiberedningen avslutat nuvarande uppdrag 
eller finner lämpligt  

4. Att uppdraget löper över ett år och redovisas till fullmäktige  
 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 28 april 2021 beslutades att presidiet 
i samråd med demokratiberedningen skulle ta fram en uppdragsplan och 
återkomma till kommunfullmäktige. 
Demokratiberedningen har försökt under en längre tid att arbeta fram en 
uppdragsbeskrivning, men finner att det inte är genomförbart då motionen inte 
konkretiserar frågeställningarna och vad som ska fokuseras på. 
En motion ska enligt kommunallagen om möjligt beredas på sådant sätt att 
fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Finspångs 
kommun har tidigare beslutat att motioner ska beredas inom ett halvår. Om 
beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska det anmälas till fullmäktige 
som då får avskriva motionen från vidare handläggning. (5 kap 35 §) 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Att avskriva motionen Integration gör samhället mer hållbart från vidare 
handläggning 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del: 
2. Att paragrafen justeras omedelbart 
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