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Els-Marie Ragnar

Ärenden
1. Orustbostäders planering av bostadsbyggande
Martin Hellgren beskriver planeringen av byggande av flerbostadshus under kommande
år. Kösituationen och bostadskostnader diskuteras bland annat. Man har i planeringen
räknat med en inflyttning av nyanlända och följer kommunens planering i
bostadsförsörjningsprogrammet. Däri är behovet av bostäder för denna grupp inräknat.
Framtidsgruppen vill i strategin utgå från en årlig inflyttning av c:a 50 nyanlända. Man får
dock hålla i minnet att en viss utflyttning från denna grupp också kommer att ske.
2. Rapport från kommunfullmäktiges träffpunktsmöte 23/11
De från framtidsgruppen som närvarade på träffpunktsmötet om integration lämnade en
kort rapport från mötet. De flesta nyanlända kände sig nöjda över mottagningsprocessen.

Många ideella krafter jobbar också med integration av de nyanlända. Ett besök hos det
som kallas ”Språkcaféet” kan göras framöver av framtidsgruppen.
3. Språket
En diskussion om närmsta tiden och språkundervisning för de nyanlända under asyltiden
fördes. En aspekt att ta med i strategin är vikten av att ha flerspråkiga medarbetare i
framtiden på äldreboenden. De boende riskerar att glömma svenskan på äldre dagar och
behöver då någon som kan hjälps dem på deras eget språk.
4. Konferenser och kurser
Mötesplats: Företagare och nyanlända
Stenungsund 2017-12-08, kl 10.30-12.00.
Framtidsgruppen beslutar att bevilja Thomas Askers deltagande
5. Arbetsmarknadsfrågor
Statens ansvar för att underlätta för gruppen nyanlända berördes. Exempelvis
personnummerproblematiken och att byråkratin kring etableringen av de nyanlända bör
ses över. Kommunalt kan följande vara viktigt att göra:
 Kommunal integrationssamordnarfunktion behövs tillsammans med lokal resurs
för samarbete med Arbetsförmedlingen.
 Kommunen ska bli bra på att ta in praktikanter från den berörda gruppen i sina
egna verksamheter ( exv lärarassistenter ).
 I samarbete med högskolan erbjuda utbildningar för de nyanlända.

