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Bildnings- och omsorgsnämnden

Svar på motion gällande kommunens arbete att integrera nyanlända i
samhället
Förslag till beslut
Bildning- och omsorgsnämnden föreslår att kommunfullmäktige anser, att motionen
är besvarad.
Ärendet
2015-11-06 inkom en motion från Folkets röst genom Michael Plogell och Stefan
Edvardsson. Motionärerna föreslår att en plattform skapas mellan Bollebygds
kommun och privata initiativ i arbetet med integreringen av nyanlända.
Bildning- och omsorgsnämnden beslutade vid sitt sammanträde 2016-02-23 att ge
förvaltningen i uppdrag att ta fram en integrationsstrategi under 2016.
Med anledning av att Bollebygds kommun har ett ökat mottagande av asylsökande
och
ett avtal med migrationsverket om flera ensamkommande barn, behöver Bollebygds
kommun se över jobbet med integration. Integration är en viktig fråga i ett
samhälleligt perspektiv men framförallt för kommunens nyanlända. Önskan är att de
skall bli delaktiga och aktiva invånare i vår kommun. För att detta ska bli verklighet
måste det skapas rätt förutsättningar och möjligheter att kunna förstå hur de blir
delaktiga i vår vardag.
Möte mellan människor är en förutsättning och som måste skapas. Mötet bör bestå
av politiker, tjänstemän, lokala intresseföreningar och lokala frivilliga verksamheter.
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Syftet med ett sådant forum är att lyssna, få förståelse och nödvändig insikt för att
kunna skapa en integration, som är baserad på delaktighet och tillgänglighet. För att
detta skall lyckas, krävs en målinriktad och dokumenterad strategi, där Bollebygds
kommun är den sammanhållande länken och den som har det övergripande ansvaret.
Sedan januari 2016 finns det en tjänstemannagrupp, som arbetar med att ta fram en
integrationsstrategi för Bollebygds kommun. Gruppen består av tjänstemän från
bildnings- och omsorgsförvaltningen, kultur, fritid och turism, IFO, förskola och skola.
Gruppen arbetar just nu aktivt med att se ut fokusområden. Under våren 2016
kommer gruppen att anordna en inspirationsdag för att jobba med fokusområdena
och göra handling av mål/vision. Till inspirationsdagen kommer föreningar,
företagare, förtroendevalda, samfund, berörda tjänstemän, vårdcentralen, tandvården
m fl att bjudas in.
Beslutsunderlag
-

Svar på motion gällande kommunens arbete att integrera nyanlända i
samhället, bildning- och omsorgsförvaltningen, tjänsteskrivelse, 2016-03-10

-

Protokollsutdrag bildnings- och omsorgsnämnden, 2016-02-23 § 8

-

Motion, Michael Plogell och Stefan Edvardsson, 2015-11-06
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