
0 Österåker 
Tjänsteutlåtande 

Kommunstyrelsens kontor Till Kommunstyrelsen 
Fredrik Zethrssus 
Datum 2018-03-07 
Dnr KS 2017/0263 

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

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 uppskriven undet asylprocesstiden och 
som anvisats till Österåkers kommun skall få bo kvar i kommunen, istället för att flytta till 
Migtationsverkets anläggningsboenden och dels att kommunen tat ansvar upp till och med det år 
berörda unga fyller 21 år me d hänsyn till den statliga ersättningen samt socialnämndens uppdrag. 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 
besluta 

Anse motion nr 17/2017 besvarad med hänvisning till Socialnämndens beslut 2017-12-14, § 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 januari 2018, i enlighet med förvaltningens tjänsteutlåtande 
daterat 2018-03-07. 

Bakgrund 
Socialnämnden skriver i sitt tjänsteudåtande "Socialnämnden har beslutat att anta riktlinjer för ett 
tillfälligt bidrag som kan sökas av förening som arbetar för att målgruppen, som avses i motionen, 
ska kunna bo kvar i kommunen under pågående asylprocess. Socialnämndens beslut fattades i 
december 2017 (SN § 11:5)." 

Förvaltningens slutsatser 
Kommunstyrelsens kontor, kommunkansliet, har inget att erinra. 

Tidigare beredning och beslutsunderlag 
Socialnämnden har behandlat ärendet 2018-01-25, § 1:9. 

Bilagor 
1. Protokollsutdrag från Socialnämnden sammanträde 2018-01-25, § 1:9. 
2. Socialförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2018-01-10. 
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Tjänsteutlåtande 
0 Österåker 

Jan-Olof Friman 
Kommundirektör 

Expedieras 
- Socialnämnden 
- Kommunkansliet 

Österåkers kommun | 184 86 Åkersberga | Tel 08-540 810 00 | Fax 08-540 810 20 | kommun@osteraker.se | www.osteraker.se 

Kansli m/ef 

Sida 2 av 2 



österåker 
Sammanträdesprotokoll för Socialnämnden 2018-01-25 

SN § 1:9 Dnr. SN 2017/0060 

Svar på mo tion 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" 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden föreslår Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå Kommunstyrelsen 
föreslå Kommunfullmäktige besluta 

Motionen anses besvarad med hänvisning till Socialnämndens beslut SN § 11:5 att anta rikt
linjer för fördelning av tillfälligt bidrag till f örening som arbetar för att möjliggöra för den som 
anvisats som ensamkommande till kommunen och som fyller 18 år under pågående asyl
process, att bo kvar i kommunen längst till och med den 30 juni 2018 . 

Sammanfattning 
I mo tion 17/2017 - Tryggare Asylprocess för ensamkommande yrkar motionärerna att 
ensamkommande unga som fyller 18 år eller får sin ålder uppskriven under asylprocesstiden 
och som anvisats till Österåkers kommun ska få bo kvar i kommunen i stället för att flytta till 
Migrationsverkets anläggningsboende. Vidare yrkar motionärerna att kommunen tar ansvar 
upp till och med det år berörda unga fyller 21 me d hänsyn till den statliga ersättningen sam t 
Socialnämndens uppdrag. 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2018-0110. 

Förslag till beslut 
Christina Funhammar (M) yrkar bifall till Socialfö rvaltningens beslutsförslag innebärande 

Socialnämnden föreslår Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå Kommunstyrelsen 
föreslå Kommunfullmäktige besluta 
Motionen anses 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 k ommunen längst till och med den 30 juni 2018 . 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Socialnämnden beslutar enligt Christina Funhammars (M) yrkande 
och finner att så är fallet. 

Expedieras 
Kommunfullmäktige 
Akten 

b— 
Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



Tjänsteutlåtande 

O Österåker 

Socialförvaltningen Till Socialnämnden 
Datum 2018-01-10 
Dnr SN 2017/0060 

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" 

Sammanfattning 
I mo tion 17/2017 - Tryggare Asylprocessjor ensam kom mande yrkar motionärerna att ensamkommande 
unga som fyller 18 år eller får sin ålder uppskriven under asylprocessdden och som anvisats till 
Österåkers kommun ska få b o kvar i kom munen i stället för att flytta till Migrat ionsverkets 
anläggningsboende. Vidare yrkar motionärerna att kommunen tar ansvar u pp till och med det år 
berörda unga fyller 21 med hänsyn till den st atliga ersättningen samt Socialnämndens uppdrag. 
Socialnämnden anser motionen besvarad med hänvisning till Socialnämndens beslut SN § 11:5 om 
antagande av riktlinjer för tillfälligt kommunbidrag. 

Beslutsförslag 

Socialnämnden föreslår Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå Kommunstyrelsen föreslå 
Kommunfullmäktige besluta 

Motionen anses 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 tom 30 juni 2018. 

Bakgrund 
Motionärerna yrkar i sin motion att ensamkommande unga som fyller 18 år eller får sin ålder 
uppskriven under asylproccssen och som anvisats till Österåkers kommun ska få bo kvar i 
kommunen i stället för att flytta till Migrationsverkets anläggningsboende. Vidare yrkar 
motionärerna på at t kommunen tar ansvar upp till och med det år berörda unga fyller 21 me d 
hänsyn till den statliga ersättningen samt Socialnämndens uppdrag. 

Förvaltningens slutsatser 
Socialnämnden har beslutat att anta riktlinjer för ett tillfälligt bidrag som kan sökas av förening som 
arbetar för att målgruppen, som avses i motionen, ska kunna bo kvar i kommunen under pågående 
asylprocess. Socialnämndens beslut fattades i december 2017 (SN § 11:5). 
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SI Österåker 
Tjänsteutlåtande 

Tidigare beredning och beslutsunderlag 
Socialnämnden 2017-12-14 SN § 11:5 

Bilagor 
1. Mo tion nr 17/2017 Tryggare Asylprocess för ensamkommande 

,Susann/^iesel 
Socialdjiektör 

Maria Thomelius 
Sakkunnig Individ- och familjeomsorgen 

Expedieras 

Kommunkansliet 
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Åkersberga den 2017-09-04 
OSTBftÄKKäW' (C ftiVliVllfiM 

Motion till kommunfullmäktige 
O.nr: 
as M/OU, 

Tryggare asylprocess för ensamkommande 

Att ge en stabil grund för ensamkommande under deras asylprocess är en del i arbetet med att 
stärka samhällets sociala hållbarhet. Den 1 juli 2017 trädde nya ersättningsregler i kraft för 
ensamkommande unga mellan 18 och 21 år. Reglerna innebär att kommunerna får ett tillfälligt 
kommunbidrag för ensamkommande unga som fyller 18 år eller får sin ålder uppskriven och inte har 
fått slutgiltigt besked om asyl. 

Vi föreslår att ensamkommande unga som fyller 18 år eller får sin ålder uppskriven under 
asylprocesstiden och som anvisats till Österåkers kommun skall få bo kvar i kommunen istället för att 
flytta till migrationsverkets anläggningsboenden. Detta gör att de ensamkomrmande kan bo kvar 
under hela asylprocessen istället för att ryckas upp till nytt boende, ett beslut som ett antal 
kommuner redan fattat. 

Därför föreslår vi: 

Att ensamkommande unga som fyller 18 år eller får sin ålder uppskriven under 
asylprocesstiden och som anvisats till österåkers kommun skall få bo kvar i 
kommunen, istället för att flytta till migrationsverkets anläggningsboenden. 

Ätt- kommunen tar ansvar upp till och med det år berörda unga fyller 21 med hänsyn till 
den statliga ersättningen samt socialnämndens uppdrag, 

För Socialdemokraterna För Miljöpartiet 

Ann-Christine Furustrand 

nduuVMxrtUä. ') . 1 ) 
/ / 
danas Jonsson 

v 

Ingela Wes£eriund Heidi Stapf Ekström 

Kristina Embäck 


