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Svar på motion nr 15/2017 från Francisco Contreras (V) - Motion 
om flyktingungdomar 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Anse motion nr 15/2017 besvarad med hänvisning t ill 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 jun i 2018, i enlighet med regeringens 

Sammanfattning 
I en motion väckt av Kommunfullmäktige 2017-09-18, § 6:17, föreslår motionären att 
Kommunfullmäktige ska besluta att de flyk tingungdomar som bor i kommunen och som fyller 
18 år innan asylansökan av avgjord ska få bo kvar i Ö steråkers kommun. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2018-03-07, § 3:15. 
- Michaela Fletchers ( M) ord förande förslag daterat 2018-02-20. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2018-02-19. 
- Protokollsutdrag Skolnämnden 2018-01 -30 § 1:7. 
- Skolförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2018-01-02. 
- Protokollsutdrag Socialnämnden 2018-01 -25 § 1:8. 
- Socialförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2018-01-10. 
- Protokollsutdrag Socialnämnden 2017-12-14 § 11:5. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M ) yrkar bifall til l arbetsutskottets beslutsförslag innebärande att anse 
motion nr 15/2017 besvarad med hänvisni ng 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 läng st t o m 30 juni 2018, i enlighet med reg eringens 
intentioner. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande och 
finner att sa är fall et. 

Expedieras 
- Skolnämnden 
- Socialnämnden 
- Kommunkans liet 

intentioner. 
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