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Svar på medborgarförslag angående integration
Beslut
Kommunstyrelsen anser medborgarförslaget besvarat.
Ärendet
Mattias Ekenberg föreslår i medborgarförslag daterat den 1 mars 2016 att kommunen utifrån de
resurser som redan finns anordnar en kontaktskapande verksamhet för nyanlända ungdomar och
ungdomar bofasta sedan tidigare i kommunen, samt att man utser en planerings- och arbetsgrupp
bestående av ovan nämnda grupper. Förslagsställaren föreslår även att någon eller några helger
under vår/sommar/tidig höst används för verksamheten samt att de stugor kommunen förfogar
över i Åsa med fördel skulle kunna användas i detta syfte, och-att denna verksamhet ska
innehålla, utöver vänskapsfrämjande aktiviteter, introduktion i hur det är att leva i det svenska
samhället med inslag om demokrati, rättigheter och skyldigheter, traditioner och värderingar kring
exempelvis miljö och djur, samt vad Bollebygd som kommun har att erbjuda när det gäller
föreningsverksamhet och annat utbud.
Kommunstyrelseförvaltningen lämnar följande bedömning: Kommunfullmäktige antog i februari
2017 en integrationsstrategi som syftar till att tydliggöra kommunens integrationsarbete.
Integrationsstrategin anger hur kommunen ska arbeta över tid för att underlätta och påskynda
integrationsprocessen för de nyanlända som bosätter sig i kommunen. Kommunen samarbetar
även med Boråsregionens Etableringscenter (BREC) för nyanlända som omfattas av
etableringsinsatser. Visionen är att alla invånare i Bollebygds kommun oavsett etnisk och kulturell
bakgrund ska ges samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter att förverkliga och utveckla sitt
vardagsliv samt känna sig delaktig i kommunen.Handlingsplanen ska revideras årligen och
möjlighet finns därför att inkludera förslag från medborgaren vid nästa översyn. Förvaltningen
föreslår därför att medborgarförslaget anses besvarat och översänds till bildnings- och
omsorgsförvaltningen som är ansvarig för strategin.
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen anser medborgarförslaget besvarat.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
Beslutsunderlag
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 Medborgarförslag om integration av flyktingar
Skickas till
Förslagsställaren, kommunfullmäktige (anmälningsärende)
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