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§ 1 Sammansättning 

Samverkansgruppens politiska representation består av vård- och 

omsorgsutskottets presidium samt ordförandena för kommunlednings-

utskottet och barn- och ungdomsutskottet. Sammankallande är ordföranden i 

vård- och omsorgsutskottet. 

Från förvaltningen ingår minst en tjänsteman från respektive integration barn 

och ungdom, integration vuxna, skola, kultur och näringsliv samt 

Mörbylånga Bostad AB. Sektionschef respektive VD utser de personer som 

representerar verksamheterna. 

Barn- och ungdomsutskottets 1:e och 2:e vice ordförande är ersättare när 

någon ordförande av samma partitillhörighet är frånvarande. 

§ 2 Syfte 

Gruppen ska utgöra en mötesplats där information kan lämnas och tas emot 

mellan olika personer och grupper som berörs av integrationsarbetet.  

Gruppen ska också bygga upp en kunskapsbank inom området och vara 

rådgivande när det gäller arbetet med integration. 

§ 3 Mål 

Målen för arbetet är att: 

 Genom aktiv omvärldsbevakning skaffa sig kunskap och kontinuerligt 

göra analyser av det aktuella läget gällande integration. 

 Främja en samsyn när det gäller hur integrationsarbetet ska ske. 

 Öka samverkan och delaktigheten i integrationsarbetet. 

 Öka erfarenhets- och kunskapsutbytet mellan olika aktörer. 

 Fungera som rådgivande organ till övriga verksamheter. 

§ 4 Arbetsformer 

Gruppen sammanträder minst tio gånger per år och utöver detta i den 

omfattning som gruppen anser behövs. Gruppen beslutar om årlig 

sammanträdesplan. 

Gruppens sammanträden dokumenteras i form av mötesanteckningar. 

Kallelse till sammanträde skickas ut minst en vecka innan respektive möte. 

Gruppen beslutar vilka externa parter som ska bjudas in till sitt arbete. 

§ 5 Gruppens ställning 

Gruppen utgör en sådan kommitté eller dylikt som avses i 

arvodesreglementets 2 § 2 p. vilket innebär att arvodering sker enligt 

reglementet. 

Gruppen har ingen formell beslutanderätt men ska vara rådgivande till andra 

verksamheter. Dessa verksamheter måste fatta sina egna beslut men ska 

alltid beakta de synpunkter som gruppen avger. 



Mörbylånga kommun 
Datum 

2016-05-17 

 Sida 

3(3) 
 

 

Gruppen har rätt att begära in uppgifter som behövs från andra verksamheter 

i kommunen och även att kalla anställda till gruppens möte för att lämna 

information. 


