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Socialforvaltningen Till Socialnamnden 
Datum 2018-01-10 
Dnr SN 2017/0060 

Svar pa motion nr 17/2017 fran Ann-Christine Furustrand (S), Ingela 
Westerlund (s), Kristina Emback (s), Jonas Jonsson (mp) och Heidi Stapf 
Ekstrom (mp) - "Tryggare Asylprocess for ensamkommande" 

Sammanfattning 
I mo tion 17/2017 - Tyggare Asylprocess for ensamkommande yrkar motionarerna att ensamkommande 
unga som fyller 18 ar eller far sin alder uppskriven under asylprocesstiden och som anvisats till 
Osterakers kommun ska fa bo kvar i kommunen i stallet for att flytta til l Migrationsverkets 
anlaggningsboende. Vidare yrkar motionarerna att kommunen tar ansvar upp till och med det ar 
berorda unga fyller 21 med hansyn till den statliga ersattningen samt Socialnamndens uppdrag. 
Socialnamnden anser motionen besvarad med hanvisning till Socialnamndens beslut SN § 11:5 om 
antagande av riktlinjer for tillfalligt kommunbidrag. 

Beslutsforslag 

Socialnamnden foreslar Kommunstyreisens arbetsutskott foresla Kommunstyrelsen foresla 
Kommunfullmaktige besluta 

Motionen anses besvarad med hanvisning till Socialnamndens beslut SN § 11:5 att anta riktlinjer for 
fordelning av tillfalligt bidrag till foreni ng som arbetar for att mojliggora for den som anvisats som 
ensamkommande till kommunen och som fyller 18 ar under pagaende asylprocess, att bo kvar i 
kommunen langst t o m 30 juni 2018. 

Bakgrund 
Motionarerna yrkar i sin motion att ensamkommande unga som fyller 18 ar eller far sin alder 
uppskriven under asylprocessen och som anvisats till Osterakers kommun ska fa bo kvar i 
kommunen i stallet for att flytta till Migrationsverkets anlag gningsboende. Vidare yrkar 
motionarerna pa att kommunen tar ansvar upp till och med det ar berorda unga fyller 21 med 
hansyn till den statliga ersattningen samt Socialnamndens uppdrag. 

Forvaltningens slutsatser 
Socialnamnden har beslutat att anta riktlinjer for ett tillfalligt bidrag som kan sokas av forening s om 
arbetar for att malgruppen, som avses i motionen, ska kunna bo kvar i kommunen under pagaende 
asylprocess. Socialnamndens beslut fattades i december 2017 (SN § 11:5). 
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Akersberga den 2017-09-04 

Motion till kommunfullmaktige 

nmiljopoftiet de grooo 

coiv^vuPN 
KOMMUMSTVHEJigW 

Tryggare asylprocess for ensamkommande 

Att ge en stabil grund for ensamkommande under deras asylprocess ar en del i arbetet med att 
starka samhallets sociala hSIIbarhet. Den 1 juli 2017 tradde nya ersattningsregler i kraft for 
ensamkommande unga mellan 18 och 21 3r. Reglerna innebar att kommunerna fir ett tillfalligt 
kommunbidrag for ensamkommande unga som fyller 18 3r eller fSr sin aider uppskriven och inte har 
fStt slutgiltigt besked om asyl. 

Vi foreslSr att ensamkommande unga som fyller 18 ar eller fSr sin llder uppskriven under 
asylprocesstiden och som anvisats till Osterlkers kommun skall f3 bo kvar i kommunen istallet for att 
flytta till migrationsverkets anlaggningsboenden. Detta gor att de ensamkommande kan bo kvar 
under hela asylprocessen istallet for att ryckas upp till nytt boende, ett beslut som ett antal 
kommuner redan fattat. 

DarforforeslSrvi: 

Att ensamkommande unga som fyller 18 cir eller fir sin Slder uppskriven under 
asylprocesstiden och som anvisats till Osterlkers kommun skall f3 bo kvar i 
kommunen, istallet for att flytta till migrationsverkets anlaggningsboenden. 

Alt kommunen tar ansvar upp till och med det 3r berorda unga fyller 21 med hansyn till 
den statliga ersattningen samt socialnamndens uppdrag. 

For Socialdemokraterna For Miljopartiet 

ddftas Jonsson Ann-Christine Furustrand 

Inge I a Westerlund Heidi Stapf Ekstrom 

Kristina Emback 


