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Svar på motion nr 17/2017 från Ann-Christine Furustrand (S), 
Ingela Westerlund (S), Kristina Embäck (S), Jonas Jonsson (MP) och 
Heidi Stapf Ekström (MP) - Tryggare asylprocess för 
ensamkommande 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Anse motion nr 17/2017 besvarad med hänvisning till Socialnämndens beslut SN § 11:5 att 
anta riktlinjer för fördelning av tillfälligt bidrag till förening som arbetar för att möjlig göra för 
den som anvisats som ensamkommande till kommunen och som fyller 18 år under pågående 
asylprocess att bo kvar i ko mmunen längst t o m 30 juni 2018, i enlighet med regeringens 

Sammanfattning 
I en motion väckt i Kommunfullmäktige 2017-09-12, § 6:17, föreslår motionärerna dels att 
ensamkommande unga som fyller 18 år eller får sin ålder uppsk riven under asylprocesstiden 
och som anvisats till Österåkers kommun skall få bo kvar i kommunen, ist ället för att fly tta til l 
Migrationsverkets anläggningsboenden och dels att kommunen tar ansvar upp till och med det 
år berörda unga fyller 21 å r med hänsyn till den statliga ersättnin gen samt socialnämndens 
uppdrag. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2018-03-07, § 3:16. 
- Michaela Fletchers (M) ordförand eförslag daterat 2018-02-20. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteudåtande daterat 2018-03-07. 
- Protokollsutdrag från Socialnämnden sammanträde 2018-01-25, § 1:9. 
- Socialförvaltningens tjänsteudåtande daterat 2018-01-10. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall til l ordförandeförslaget innebärandet att anse motion nr 
17/2017 besvarad med hänvisning till Socialnämndens beslut SN § 11:5 att anta riktlinjer för 
fördelning av tillfälligt bidrag till förening som arbetar för att möjliggöra för den som anvisats 
som ensamkommande till kommunen och som fyller 18 år under pågående asylprocess att bo 
kvar i kommunen längst t o m 30 juni 2018, i enlighet med regeringens intentioner. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Mic haela Fletchers (M ) yrkande och 
finner att så är fallet. 

Expedieras 
- Socialnämnden 
- Kommunkansliet 

Justerandes signature Utdragsbestyrkande 

intentioner. 


