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Riktlinjer för särskilda 	Kommunstyrelsen beslutade 2016-05-10 § 84 om Riktlinjer för särskilda 
integrationsinsatser (SI) 	integrationsinsatser. 

I riktlinjerna står att 300 000 kronor ska avsättas ur kommunstyrelsens ram 
per år för insatserna. Det behövs en klarare skrivning om hur detta ska gå 
till. Förslag till förtydligande har lämnats. 

Kommunstyrelsens beslut 

Bilaga ./. 1. Riktlinjer för Särskilda integrationsinsatser (SI) kompletteras enligt 
förslag. 

2. Till kommunstyrelsens budgetram tillgodoförs 300 000 tkr från 
generella extra bidrag för välfården. 

3. Prövning av avsättning görs årligen i samband med budgetarbete. 

4. Kommunstyrelsens beslut 2016-05--10 § 84 upphör att gälla. 

Beslutet skickas till: 
•Kommunstyrelsens ordf. 
. Kommunchef 
• Integrationssamordnare 
• Camilla Freedman 

Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande 
KsAu 2016-04-20 
Förslag till riktlinjer 
Ks § 1 2016-01-14 Ks 2016-05-10 § 84 



Arvidsjaurs kommun / Årviesjåvrien kommuvdna 

Riktlinjer för Särskilda integrationsinsatser /SI 
Fastställt av kon-imunstyrelsen 2016-06-07 § 130. 

Riktlinjer 
för 

Särskilda integrationsinsatser /SI 

Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans 

Styrande dokument Verksamhetsmål 2016-06-07 § 130 Kommunstyrelsen 

Dokumentansvarig Version Senast reviderad Giltig till 

Kommunstyrelsen 1 2016-06-07 Tills vidare 

Dokumentinformation Dnr 126/2016 
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Riktlinjer för Särskilda integrationsinsatser /SI 
Fastställt av kommunstyrelsen 2016-06-07 § 130. 

Bakgrund 
Att få träffa kommunmedborgare och delta i aktiviteter som har till syfte att få människor att 
komma samman på olika sätt är oerhört viktigt för alla medborgare, men särskilt för nyanlända 
och nyinflyttade. 

Integrationsinsatser är ett ekonomiskt stöd som ska främja ett sådant arbete. Medlen ska 
stimulera det civila samhället att få ett varierat utbud av aktiviteter och på så sätt nå ut till fler 
medborgare. 

Syfte 
- Att bli fler aktörer som jobbar för ökad integration bland kommunmedborgarna 
- Att sprida goda exempel 
- Att uppmärksamma och stimulera det goda arbetet som medborgarna gör i kommunen 

Direktiv 
Särskilda integrationsinsatser är ett bidrag som genom snabb hantering ska möjliggöra aktiviteter 
som främjar integration 

Bidraget kan sökas av frivilligorganisationer, föreningar, församlingen och studieförbund 
verksamma i Arvidsjaurs kommun, var för sig eller tillsammans 

Samverkar flera organisationer om samma aktivitet, så utgår endast ett bidrag per 
tillfålle/aktivitet 

Bidragets målgrupp ska vara kommunens egna medborgare, inklusive "nysvenskar" placcrade i 
kommunen 

Aktiviteten ska genomföras i den egna kommunen om inte särskilda skäl anges 

Aktiviteten ska vara drogfri och utföras i drogfria lokaler 

Aktiviteten kan genomföras för alla åldrar 

Aktiviteten får inte vara kränkande för deltagare, åhörare eller allmänhet 

Aktiviteten måste ha resurser även från den egna organisationen. Om aktiviteten även finansieras 
eller delfinansieras från annat håll, ska detta redovisas i den projektbudget som ska följa med 
ansökan. 

Ansökan ska göras i förväg och redovisas senast en månad efter genomförd aktivitet med en 
enklare rapport om när, vad som gjordes, hur det gick, vilka som genomförde aktiviteten, hur 
många som kom och ekonomiskt resultat. Om överskott uppstår ska överskjutande del 
återbetalas till kommunen. 

Särskilt ansvarig ska utses och finnas tillgänglig under aktivitetens planering, genomförande och 
utvärdering. Namn och telefonnummer ska anges i ansökan och den ansvarige ska vara över 18 
år. 
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Riktlinjer för Särskilda integrationsinsatser /SI 
Fastställt av kommunstyrelsen 2016-06-07 § 130. 

Organisation 
Ur generella extra bidrag för välfärden avsätts maximalt 300.000 kronor till kommunstyrelsen 
per år för integrationsinsatser. 
Annonsering sker på hemsidan och kommunens facebookssida samt minst två gånger per år i 
ArmonsX:et. 

En styrgrupp, dvs kommunstyrelsens ordförande, kommunchef och integrationssarnordnare 
behandlar ansökningarna löpande. 

ktv'd 



Bidrag söks med Projektets beräknade kostnad 

Målgrupp Projektets namn Projektperiod Eventuell samverkanspartner 

Sammanfattande projektbeskrivning Fullständig projektbeskrivning med budget läggs som bilaga 
Är aktiviteten finansierad/delfinansierad från annat håll ska 
det redovisas i budgeten. 

Organisationens namn 

Kontaktperson 

Org.nr 

Adress 	 Postnr Ort 

e-post 	 Tfn 

Postgiro / bankgiro 

* * * * 
* * * 

 

Ansökan om bidrag för 

Särskilda Integrationsinsatser SI 

 

 

Återredovisning 

1 det fall projektpengar beviljas, ska återredovisning lämnas till kommunen inom 30 dagar efter att projektet 

avslutats. Redovisningen ska innehålla en enklare rapport om 

• när projektet genomfördes • vad som gjordes • hur det gick • vilka som genomförde aktiviteten 

• hur många som deltog vid varje tillfälle 

Rapporten ska innehålla en ekonomisk redovisning om hur pengarna använts. Om överskott uppstår ska 

överskjutande del återbetalas till kommunen. 

Ort och datum Underskrift av behörig Namförtydligande 

   

Kommunens tjänsteanteckning 

  

Förslag till beslut 
	

Bifall 	J 	Avslag 	I 
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