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Att
-----------------------------------------------------------------------------------------Organ

Landstingsfullmäktige

Plats

Fullmäktigesalen, Stadshuset, Västerås

Tidpunkt

Onsdagen den 19 oktober 2016
------------------------------------------------------------------------------------------

§ 119

Motion om ledarskap för integration i Västmanland
LTV 160488

Malin Gabrielsson, Ingvar Nordén och Joakim Widell, alla (KD), föreslår i en motion
inkommen 2016-03-22 att landstingsstyrelsen får i uppdrag att Landstinget
Västmanland tar initiativ till samtal med ett flertal aktörer för förbättrad integration i
Västmanland, samt att utreda hur Landstinget Västmanland kan möjliggöra att fler
nyanlända blir anställningsbara.
Fullmäktiges presidium har överlämnat motionen till landstingsstyrelsen för yttrande
2016-04-20 § 28 d).
Landstingsstyrelsens yttrande
Landstinget är sedan en tid tillbaka delaktiga i ett antal aktiviteter för att samordna
och samverka för att förbättra integrationen av nyanlända.
Bland annat har landstinget ingått en regional överenskommelse i bred samverkan
med kommunerna, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, Västmanlands Kommuner
och Landsting (VKL), Försäkringskassan, samordningsförbunden och Länsstyrelsen,
där Länsstyrelsen är sammankallande. Överenskommelsen syftar till att skapa ett
strategiskt och effektivt samarbete som påskyndar etablering och integration av
nyanlända. Målet är att tillsammans med de andra aktörerna skapa en effektiv och
snabb etablering av nyanlända, vilket förutsätter att involverade aktörer utvecklar
samverkan och samarbete på lokal och regional nivå. Inom ramen för samverkansarbetet kan parterna komma överens om ett effektivare tillvaratagande av asyltiden
med insatser som till exempel utbildning i svenska, samhällsorientering, hälsoinformation och arbetsförberedande insatser.
Landstinget Västmanland har en stor utmaning i att förse organisationen med rätt
kompetens i rätt tid, på både kort och lång sikt. Det absolut största kompetensbehovet finns inom de vårdgivande verksamheterna. Av den anledningen har vi för
närvarande valt att lägga mest fokus på att stötta utlandsutbildad vårdpersonal i
deras väg till legitimation i projektet ”En väg in”. Detta genomförs utifrån två
perspektiv: Landstingets, regionens och nationens kompetensförsörjningsbehov samt
landstinget som aktiv samhällsaktör i integrationsprocessen för utlandsutbildad
vårdpersonal.
Utöver projektet En väg in, som samordnar och underlättar för vårdutbildade utländska personer, pågår dessutom uppbyggnaden av en ny funktion inom Landstingskontoret. Där kommer en integrationssamordnare att ta det strategiska ansvaret
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och arbeta landstingsövergripande med integrationsfrågor. Rekrytering av integrationssamordnaren pågår. Integrationssamordnaren kommer att leda och samordna utvecklingen och uppbyggnaden av landstingets arbete med integrationsfrågor, föreslå åtgärder, bereda och utreda ärenden inom området samt förvalta
befintligt regelverk. Funktionen kommer att ha ansvar för att förvalta befintliga och
bygga upp nya kontaktvägar ut mot externa aktörer och inom organisationen.
Ambitioner och planer finns även för att Tärna folkhögskola ska kunna bidra till integreringen av nyanlända. I det nya strategidokument för Tärna som antogs 2016-05-03
finns riktlinjer för hur Tärna ska kunna bli en aktör i samhället. Det står bland annat
att Tärna ska utveckla samarbete med kommuner, Migrationsverket, Försäkringskassan med flera för att snabbare få in nyanlända till vårdyrken. Tärna ska dessutom
samverka med kommunerna för övriga integrationsinsatser.
I och med regionbildningen inkorporeras de integrationsfrågor som VKL idag arbetar
med, det vill säga frågor som rör nyanlända barn och ungdomar och samhällsorientering för nyanlända vuxna. Arbetet bedrivs för närvarande inom ramen för det
länsövergripande projektet ”Nyanlända barn och ungdomar i Västmanland”. Insatser
genom projektet syftar till att stötta berörda verksamheter i länet, bland annat
genom utbildningsinsatser, nätverksskapande och strategiskt utvecklingsarbete på
regional nivå. Arbetet planeras och utförs i dialog med kommunerna och andra
berörda aktörer i länet.
Frågan som hanteras i den breda samverkan som beskrevs ovan är hur samhällsaktörer kan utveckla samarbete och samverkan för att underlätta för nyanlända att
komma i utbildning och arbete, och där är Landstinget Västmanland är en aktiv aktör.
Landstinget har däremot inte uppdraget att genomföra utredningar om den
nyanländes egna förutsättningar för att vara anställningsbar. Utifrån
arbetsfördelningen mellan samhällsaktörerna är det istället Arbetsförmedlingen som
har ansvaret för att utreda och ge stöd åt den nyanländes förutsättningar att så
snabbt som möjligt bli anställningsbar och därigenom kunna klara sin egen
försörjning.
I ärendet yttrar sig
Malin Gabrielsson (KD), Karin Thorborg (V), Elisabeth Wäneskog (KD) och Pernilla
Rinsell (MP).
I ärendet yrkar
Karin Thorborg (V) med flera bifall till landstingsstyrelsens förslag.
Malin Gabrielsson (KD) bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer de båda yrkandena mot varandra och finner att fullmäktige
beslutat enligt landstingsstyrelsens yrkande.
Fullmäktiges beslut enligt landstingsstyrelsens förslag
1.
2.

Motionens första yrkande anses besvarat.
Motionens andra yrkande avslås.
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Reservation
Zabhina Burlin, Ingvar Nordén och Elisabeth Wäneskog (samtliga KD).
Thomas Högström, Stefan Oszak Bengtsson, Maria Dellham, Andreas Weiborn, Johan
Widén, Sverre Linton, Jenny Landernäs, Asta Matikainen Lecklin, Johan Eriksson,
Silvana Enelo-Jansson, Susanne Henning Aihonen, Stephanie Bruksgård, Mikael
Andersson Elfgren, Fredrik Larsson, Carina Sjölund, Tomas Martinsson och Gunnel
Wallquist (samtliga M).
Helena Hagberg, Lars Aldefors, Anita Lilja-Stenholm, Sam Haddad och Bengt-Åke
Nilsson (samtliga L).
Birgitta Andersson, Magnus Ekblad, Barbro Larsson och Eleonor Westlund (samtliga
C).
reserverar sig till förmån för Malin Gabrielsson yrkande.
Paragrafens slut ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vid protokollet

Benita Gren Karlsson, mötessekreterare

Justerat 2016-10-25

Glenn Andersson
Ordförande

Helena Hagberg

Birgitta Andersson

Justerare

Justerare

Att justeringen tillkännagivits på landstingets anslagstavla
2016-10-25 intygas:

Rätt utdraget intygas 2016-10-27

Andreas Engstedt

