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Kultur- och folkhälsonämnden

Plats och tid

MP-huset kl. 13:00-15:40

Beslutande ledamöter

Birgitta Årzen (S) (ordförande), Marie-Louice Lindström (S) (1:e vice
ordförande), Stina Isaksson (SD), Lirim Mazreku (KV), Per Andersson (C),
Petter Eriksson (V)

Övriga närvarande

Jenny Johansson (utvecklingsledare och t f kontorschef)
Erik Wikström (sekreterare)

Utses att justera

Stina Isaksson

Justeringens plats och tid

Kommunhuset , 2020-05-25

Protokollet omfattar

§46
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Kultur- och folkhälsonämnden

§46

Remissvar på motion angående införande av etableringslån
(2020 KFN0118)
Beslut

Kultur- och folkhälsonämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
Beskrivning av ärendet

Monika Grönroos Dehlin och Stina Isaksson (SD) har lämnat in en motion till
kommunfullmäktige om att införa etableringslån för nyanlända.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har gett kultur- och folkhälsonämnden i uppdrag att lämna
förslag på svar på motionen. Svar ska vara inlämnat till kommunledningskontoret senast 18
september 2020.
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. Syftet med lånet är att stoppa dubbla bidrag till
nyanlända.
Personer som ansöker om försörjningsstöd behandlas (oavsett om de är nyanlända eller har en
annan bakgrund) enligt samma riktlinjer, regelverk och rutiner. Om en individ ansöker om
försörjningsstöd för en period där denne väntar på att få retroaktiva ersättningar får man ett
bidrag som ett förskott på förmån. Sen görs i de fall där det är möjligt (vilket är de flesta fall)
en framställning till Försäkringskassan att utbetalningen av det beviljade beloppet ska ske
direkt till Hylte kommun. I de fall där det inte går krävs beloppet tillbaka direkt från
individen.
Kultur- och folkhälsokontoret anser att motionen bör avslås då syftet med motionen uppnås
utan att etableringslån införs.
Handlingar i ärendet






§113 KFN AU Remissvar på motion angående införande av etableringslån
Tjänsteskrivelse remissvar på motion angående etableringslån
Borttagen på grund av personuppgifter.
Borttagen på grund av personuppgifter.
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