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Bildnings- och omsorgsnämnden

Utträde ur Boråsregionens etableringscenter BREC
Förslag till beslut
Bildnings- och omsorgsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att begära
utträde ur den gemensamma flyktingmottagningen, Boråsregionens etableringscenter
med omedelbar verkan
Ärendet
Bollebygds kommuns kommunfullmäktige beslutade 2012-04-26 § 81 att ansluta sig till
den gemensamma flyktingmottagningen, Boråsregionens etableringscenter. Nytt avtal
tecknades för perioden 2016-2018 i februari 2016. Under 2016 arbetades en
integrationsstrategi fram för Bollebygds kommun och i januari 2017 anställdes en
integrationssamordnare inom Resursteamet i Bollebygd med uppdrag att jobba med de
nyanlända som kommunanvisats till Bollebygd. I maj 2017 kommer den nuvarande
flyktingsamordnaren att avsluta sin anställning inom BREC och i samband med detta
aktualiseras frågan om ett fortsatt samarbete för Bollebygds kommun inom BREC. Under
uppstarten av kommunens egen integrationsverksamhet, tidigt under 2017 blev det tydligt
att de aktiviteter som skötts genom BREC på ett likvärdigt sätt kan genomföras av
kommunen själv. Vinsten med att behålla hela processen inom kommunen är ökad
effektivitet och kunskap om individerna genom hela processen
Ekonomiska förutsättningar
Kommunerna ersätts av staten för mottagandet av nyanlända genom Migrationsverket
Alla kommuner får en grundersättning varje år. Ersättningen motsvarar fem
prisbasbelopp. Summan för 2017 är 224 000 kronor.
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Utöver grundersättningen får kommunen ersättning med ett schablonbelopp som
fastställs varje år. Schablonbeloppet ska täcka kostnader för etableringsinsatser för
nyanlända personer
Beslutsunderlag
-

Beslutsunderlag inför eventuellt utträde ur samarbetet inom
Boråsregionens etableringscenter

-

Utträde ur Boråsregionens etableringscenter, tjänsteskrivelse
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