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§ 206 Motion från Stefan Borg (SD) gällande
integrationsplikt för nyanlända
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
- Ärendet återremitteras till kommunstyrelsen och kommer att
återupptas för behandling vid oktobersammanträdet.

Sammanfattning av ärendet
Stefan Borg (SD) lämnade 2017-12-13 in en motion gällande
integrationsplikt för nyanlända. I motionen föreslås att kommunen
ska införa en integrationsplikt för nyanlända invandrare med
innebörden att rätten till bidrag villkoras av att individen gör sitt
bästa för att leva upp till skyldigheterna i det svenska
samhällskontraktet.
Kommunfullmäktige beslutade 2017-12-18, § 195, att motionen får
ställas och överlämnade ärendet till kommunstyrelsen för beredning.
Ärendet har beretts i socialnämnden, som i beslut 2018-04-26, § 80,
beslutade föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att
avslå motionen om integrationsplikt för nyanlända.
Kommunfullmäktige beslutade 2018-06-18, § 115, att återremittera
ärendet till socialnämnden för komplettering av utredningen så att
man kan utläsa lagligheten i att införa integrationsplikt enligt
motionärens intention. Socialnämnden beslutade 2018-11-29, § 237,
att svara att nämnden inte kan finna något olagligt i att införa en
integrationsplikt enligt motionärens intention
Yrkanden
Stefan Borg (SD) yrkar bifall till motionen i sin helhet.
Ingela Brickling (C) med biträde av Renaldo Tirone (S) och Henrik
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Andersson (S) yrkar avslag på motionen.
Cecilia Bladh in Zito (SD) föreslår att ärendet återremitteras för att
tas upp på kommunstyrelsens nästa sammanträde eftersom det råder
oklarheter i vilket dokument som gäller.
Beslutsordning
Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på
förslaget om återremiss och om ärendet skall avgöras i dag och finner
majoritet för att ärendet skall återremitteras för att tas upp på nästa
sammanträde med kommunstyrelsen.

§ 206, forts.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-12-19 § 481
Motion från Stefan Borg (SD)
Socialnämndens beslut 2018-04-26 § 80
Kommunfullmäktiges beslut 2018-06-18 § 115
Socialnämndens beslut 2018-11-29 § 237
Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen 2018-11-06
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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