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§58
Remiss motion Stopp dubbla bidrag
2017 KS0110
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott ger arbets- och näringslivsnämnden i uppdrag att lämna ett
förslag på svar till motionen.
Svaret ska vara inlämnat till kommunledningskontoret senast 10 augusti 2017.
Beskrivning av ärendet
Monica Grönroos (SD) och Stina Isaksson (SD) har lämnat in en motion om ett stopp av
dubbla bidrag till nyanlända. I motionen står det att det dröjer ett tag innan en person som fått
uppehållstillstånd i Sverige placeras i en kommun, till exempel i Hylte, får ersättning från till
exempel Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan. Så för att klara sig så kan personen
behöva söka bidrag hos kommunen under tiden för till exempel boende och mat. När
pengarna väl sen kommer från till exempel Arbetsförmedlingen så har personen fått dubbla
bidrag för samma sak. Förslaget i motionen är att Hylte kommun inför ett slags lån för
nyanlända som befinner sig i det så kallade glappet, den tidsperiod som uppstår mellan det att
de placerats i kommunen fram till dess att ersättningen från staten börjar ticka in. Som de får
betala tillbaka när de fått det bidrag dem ska ha från andra myndigheter.
Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse Remiss motion Stopp dubbla bidrag
 Motion angående stoppa dubbla bidrag till nyanlända
 Protokollsutdrag §8 KF 2017-02-16 Inkomna motioner
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