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Nils Anders Nilsson (S)
Anders Skans (V)
Linda Sofie Dahlberg Wirje (M)
John Roslund (M)
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Eva Bertz (L)
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Rickard Åhman Persson (SD)
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Andreas Norbrant (stadsdirektör)
Tomas Bärring (chefsjurist)
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Liselott Nilsson (HR-direktör)
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Utses att justera

Torbjörn Tegnhammar

Justeringen

2018-05-09

Protokollet omfattar

§201
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Motion av Tony Rahm (M), John Roslund (M) och Noria Manouchi (M) om
etableringslån istället för ekonomisk hjälp

STK-2017-1194
Sammanfattning

Tony Rahm (M), John Roslund (M) samt Noria Manouchi (M), framför i en motion att det
finns ett glapp från det att dagersättning från Migrationsverket har upphört till dess att
personen får sin etableringsersättning. Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige beslutar
uppdra åt arbetsmarknads- och socialnämnden att utreda förutsättningarna för att införa
etableringslån istället för ekonomisk hjälp. Motionen har remitterats till arbetsmarknads- och
socialnämnden för yttrande. Bedömningen är att nyanlända personer som fått
uppehållstillstånd ofta behöver söka försörjningsstöd under den första tiden i avvaktan på att
utbetalningen av etableringsersättning kommer igång. Kommunen får en schablonersättning
från migrationsverket för att täcka kostnaderna som uppstår, denna täcker dock inte hela
kostnaden. En förutsättning för att bevilja bistånd mot återkrav är att biståndsmottagaren
bedöms kunna betala tillbaka pengarna utan att hamna i ekonomiska svårigheter. Det innebär
att den enskildes ekonomiska situation vid återbetalningstillfället behöver utredas. Att hålla
kvar nyanlända i socialtjänsten bedöms vara negativt ur en integrationssynpunkt. Det är
viktigt att personer som beviljats uppehållstillstånd i Sverige snarast etablerar sig på
arbetsmarknaden och kan leva ett självständigt liv, istället för att hamna i en långvarig kontakt
med socialtjänsten utifrån sin försörjning.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige anser Tony Rahms (M), John Roslunds (M) samt Noria
Manouchis (M) motion om etableringslån istället för ekonomisk hjälp besvarad med
vad som redovisas i ärendet.
Beslutsgång

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag att anse motionen
besvarad.
Torbjörn Tegnhammar (M) yrkar med instämmande av Roko Kursar (L) bifall till motionen.
Hanna Thomé (V) yrkar avslag till motionen.
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag mot Hanna Thomés (V) yrkande
och Torbjörn Tegnhammars (M) och Roko Kursars (L) yrkande och finner att
kommunstyrelsen beslutar att bifalla arbetsutskottets förslag.
Särskilda yttranden, reservationer

Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M), Noria Manouchi (M) och Roko Kursar (L)
reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande om bifall till motionen.
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Hanna Thomé (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande om avslag till
motionen.
Beslutsunderlag
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