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Svar på motion angående införande av ett etableringslån
(2020 KS0070)
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
Beskrivning av ärendet

Monica Grönroos Dehlin (SD) och Stina Isaksson (SD) har lämnat in en motion om
etaberingslån.
I motionen föreslås följande:
- 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.
Kultur- och folkhälsonämnden föreslår att motionen ska avslås.
Handlingar i ärendet








§107 KSAU Svar på motion angående införande av ett etableringslån
§46 KFN Remissvar på motion angående införande av etableringslån
Tjänsteskrivelse remissvar på motion angående etableringslån
Motion angående införande av ett atableringslån
§14 KF Inkomna motioner
§40 KSAU Motion angående införande av ett etableringslån - på remiss

Förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
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