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ARBETSORDNING FÖR INTEGRATIONSRÅDET 
 

Antagen av kommunstyrelsen den 8 april 2015. Uppdaterad av kommunstyrelsen den 31 
augusti 2016. 
 
Gäller från den 8 april 2015. 
 
Tomelilla kommuns integrationsråd inrättades av kommunfullmäktige den 23 februari 
2015, § 5. Rådet har en rådgivande och informerande funktion samt ska verka som ett 
kunskaps- och samrådsorgan i integrationsfrågor. Rådet svarar mot kommunstyrelsen. 
 
 

1 Uppgifter 
 
I rådets uppgifter ingår att  

 samråda med organisationer, föreningar och andra aktörer i frågor av betydelse för 
integrationsarbetet, 

 följa utvecklingen på migrations- och integrationsområdet,  

 genom rapporter till kommunstyrelsen verka för att integrationsaspekter av 
betydelse beaktas i kommunens verksamheter,  

 till kommunstyrelsen påtala övergripande samverkansbehov inom kommunens 
olika verksamhetsområden, samt 

 samla och sprida relevant integrations- och migrationsfakta. 
 
Rådet ska härvid bland annat 



 samla aktörer med intresse för god integration för gemensam dialog, 
erfarenhetsutbyte och informationsspridning,  

 tillgängliggöra statistik och forskning för medborgare, förtroendevalda och 
förvaltning, samt 

 särskilt beakta integrationsarbete med barn och unga. 
 

2 Sammansättning 
 
Rådet ska bestå av 5 förtroendevalda ledamöter som utses av kommunstyrelsen för 
samma mandattid som gäller för kommunstyrelsen. 
 
Härutöver kan rådet adjungera representanter från andra organisationer, föreningar med 
mera, att delta i rådets arbete. Integrationssamordnaren är alltid adjungerad. 
 
Rådet väljer inom sig en ordförande och en vice ordförande. 
 

3 Arbetsformer 
 
Rådet sammanträder 4-6 gånger per år på de tider som bestäms av rådet. Härutöver kan 
ordföranden kalla till sammanträde. 
 
Ordföranden svarar för att skriftlig kallelse jämte föredragningslista utsänds till rådets 
ledamöter och adjungerade. 
 
Vid rådets möte ska integrationssamordnaren eller annan tjänsteman som rådet utser föra 
minnesanteckningar. 
 

4 Arvoden 
 
Arvode med mera och ersättning för förlorad arbetsinkomst utgår i enlighet med 
kommunens ersättningsregler till de förtroendevalda ledamöter som kommunstyrelsen 
utsett. 
 
 

5 Avrapportering till kommunfullmäktige och 
kommunstyrelsen 
 
Integrationsrådet ska till kommunstyrelsen regelbundet avrapportera sitt arbete, minst två 
gånger per år. Kommunstyrelsen kan också besluta att rådet ska informera 
kommunfullmäktige om sitt arbete eller om särskilt aktuell fråga.  
 
 
 
 


