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145

Rapport om flyktingmottagandet 2010
Dnr SO 2010/0464.
Sammanfattning
Kommunen har enligt beslut i kommunstyrelsen avtal med Migrationsverket att ta emot 125
flyktingar per år. Mottagandet består till största del av flyktingar som bott i kommunen under
asyltiden och familjeanknytningar. Även flyktingar från förläggning kommer att tas emot
resten av året vilket ingår i avtalet med Migrationsverket.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse den 30 juli 2010.
Socialnämnden beslutar
att godkänna Flyktingteamets rapport samt
att översända rapporten till kommunstyrelsen för kännedom.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Verksamhetschef Annika Pettersson
Enhetschef Marie Olsson
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Förslag på överenskommelse om flyktingmottagande 2011 samt
begäran om uppdrag att utreda ny organisation för
flyktingmottagande.
Dnr SO 2010/0465.
Sammanfattning
Kommunens gällande avtal med Migrationsverket om mottagande av 125 flyktingar per år
fortsätter att gälla även för 2011 i det fall kommunen inte säger upp det. Uppsägningen ska i
så fall ske före 30 september 2010.
Riksdagen beslutade den 17 mars 2010 om att anta en ny lag om etableringsinsatser för vissa
nyanlända invandrare (SFS 2010-858). Lagen innebär att staten ska ta ett större ansvar än
tidigare. Arbetsförmedlingen kommer att få ett utökat ansvar för etableringen av nyanlända i
arbetsför ålder. Den nya lagen träder i kraft den 1 december 2010. Kommunerna kommer
även i fortsättningen att ha ett ansvar för mottagning, bosättning, sfi skola mm.
Förändringarna innebär dock att kommunens organisation och innehåll av verksamheten för
mottagande och introduktion av nya flyktingar behöver ses över. För att kunna utreda
organisationen krävs att storleken på avtalet även för 2011 är fastställt.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse den 30 juli 2010.
Socialnämnden beslutar
att ge socialförvaltningen i uppdrag att utreda och föreslå ny organisation av mottagandet av
flyktingar i kommunen samt
att föreslå kommunstyrelsen att godkänna flyktingmottagandet på nuvarande nivå ytterligare
ett år till och med 2011-12-31.
Protokollsanteckning
Eleni Rezaii (S) och den socialdemokratiska gruppen och Anna Baumann (MP) låter anteckna
till protokollet de återigen vill understryka vikten av att socialförvaltningen tilldelas bostäder
för att kunna uppfylla kommunens åtagande för bland annat flyktinggruppen.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

