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Kommunstyrelsen

Remissvar förslag till plan gällande EU-medborgare i socialt och
ekonomiskt utsatta situationer
Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har tillsammans med Göteborgs stad tagit fram en
handlingsplan som rör EU-medborgare i socialt och ekonomiskt utsatta situationer.
Planen har det övergripande syftet att identifiera förhållningssätt och handlingsvägar i sådana frågor
där Göteborgs Stad och de övriga GR-kommunerna upplever ett behov av vägledning. GRkommunerna ombeds inkomma med synpunkter på förslaget.
Sektor arbete, trygghet och omsorg har sammanställt ett remissvar till Göteborgsregionens
kommunalförbund. Sektorn ställer sig positiv till handlingsplanen med vissa synpunkter vilka
framgår i det föreslagna remissvaret.
Sektor arbete, trygghet och omsorgs beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom remissvaret och översänder det till
Göteborgsregionens kommunalförbund.
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Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2015-08-28
Remissvar från Ale kommun angående ”Plan för kommunala insatser som rör EUmedborgare i socialt och ekonomiskt utsatta situationer som vistas tillfälligt i Göteborg eller i
någon av de övriga kommunerna i Göteborgsregionen"
Social resursförvaltning - Plan för kommunala insatser som rör EU-medborgare i socialt och
ekonomiskt 2015-05-15

Ärendet expedieras efter beslut till:
För vidare hantering
GR
För kännedom
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Bakgrund
Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har tillsammans med Göteborgs stad tagit fram en
handlingsplan som rör EU-medborgare i socialt och ekonomiskt utsatta situationer. Planen riktar
sig till Göteborgs Stad och till de övriga GR-kommunerna som är Ale, Alingsås, Härryda,
Kungsbacka, Kungälv, Mölndal, Lerum, Lilla Edet, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö.
Syfte med handlingsplanen
Planen har det övergripande syftet att identifiera förhållningssätt och handlingsvägar i sådana frågor
där Göteborgs Stad och de övriga GR-kommunerna upplever ett behov av vägledning.
I ett individperspektiv har planen som syfte att stärka likabehandlingen och att motverka risken för
utsatthet när man som EU-medborgare befinner sig i Göteborg eller någon av de övriga GRkommunerna.
På en strukturell nivå är avsikten att planen ska ha en betydelse för samarbetet kommunerna
emellan och i samspelet med nationella aktörer.
Ärendets gång
Vid förbundsstyrelsens sammanträde den 8 maj 2015 behandlades ett förslag till plan.
Förbundsstyrelsen beslutade att efterhöra medlemskommunernas (förutom Göteborgs Stads)
synpunkter så snart social resursnämnd i Göteborgs Stad beslutat att anta planen. Social
resursnämnd i Göteborgs Stad beslutade den 20 maj 2015 att efter en remissomgång i Göteborg
godkänna planen och att översända den till kommunstyrelsen.
Remisstid
GR-kommunerna ombeds inkomma med synpunkter på förslaget. Planeringen är att
förbundsstyrelsen behandlar ärendet den 18 september 2015.
Då många kommuner behandlar ärendet i kommunstyrelsen i september har remisstiden förlängts
till sista september. Tjänsteförslaget ska dock vara hos GR senast den 16 september.
Samråd/samverkan
Samråd har skett med sektor utbildning, kultur och fritid. Sektorn har beredskap att ta emot dessa
barn i såväl förskola som grundskola och även att hantera dem utan personnummer.
Verksamhetschefen för kultur och fritid framhåller att skrivningarna kring samverkan/partnerskap
med civilsamhället och ideell sektor är mer otydliga och svåra att tolka. Ale kommun önskar ett
förtydligande kring vad som avses med partnerskap med ideell sektor.
Sektorns bedömning
Ale kommun ställer sig positiv till handlingsplanen. Handlingsplanen bidrar till ett gemensamt
förhållningssätt kommunerna emellan vilket är gynnsamt för individen samt samhället i stort.
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