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1§
Integrationsberedningen har ett övergripande ansvar för stadens arbete inom
integrationsområdet.
Huvuduppgifter inom denna ram är att:
• Föreslå riktlinjer för stadens integrationspolitik med syfte att motverka
utanförskap
• Stödja, samordna, följa upp och utvärdera nämndernas och de kommunala
bolagens insatser på integrationsområdet
• Stödja nämnders och bolags arbete mot diskriminering och för ökad mångfald
• Svara för stadens kontakter med nationella och internationella organ inom
beredningens områden
• Följa upp och utvärdera resultaten av stadens flyktingintroduktion
• Följa upp stadens arbete avseende nationella minoriteter
• Följa upp stadens arbete med att förebygga s.k. hedersrelaterat våld.
2§
Beredningen består av 7 ledamöter med lika många ersättare, vilka utses av
kommunstyrelsen för tid som kommunstyrelsen bestämmer. Avgår ledamot
under löpande tjänstgöringstid, utser kommunstyrelsen ny ledamot för den
återstående tjänstgöringstiden.
Kommunstyrelsen utser bland beredningens ledamöter en ordförande och
en vice ordförande för tid kommunstyrelsen bestämmer.
Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan närvara vid sammanträde utser beredningen annan ledamot att föra ordet.
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3§
Beredningen bestämmer tid och plats för sammanträden.
Ordföranden svarar för kallelse, föredragningslista och protokoll.
Skriftlig kallelse tillställs beredningens ledamöter och de övriga personer
som har rätt att närvara senast en vecka före sammanträdet. Till kallelsen skall
fogas föredragningslista.
4§
Vid beredningens sammanträden förs protokoll, vilket justeras av tjänstgörande ordförande samt en ledamot som utses bland de närvarande.
5§
Skriftlig reservation avges före justering av protokoll.
6§
Ledamot har rätt att få sin mening antecknad till protokollet (särskilt uttalande). Anmälan om uttalandet och dess huvudsakliga innebörd skall göras innan
sammanträdet avslutas. I övrigt gäller vad som föreskrivs om reservation.
7§
Ersättare har rätt att delta i överläggningarna och få sin mening antecknad till
protokollet (ersättaryttrande).
8§
Protokoll skall efter justering tillställas kommunstyrelsen.
9§
Stadsdirektören eller ersättare har rätt att närvara vid beredningens sammanträden och delta i överläggningarna.
Beredningen får besluta att annan får närvara vid sammanträden och delta i
överläggningen.
Föredragande utses av ordföranden.
10 §
Beredningens skrivelser skall undertecknas av ordföranden eller ersättare för
denne.
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11 §
Sekreterarskap fullgörs av KF/KS kansli.
________________________

