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§ 63
Motion om att införa ett återvändarcenter
(KSKF/2016:351)
Beslut
Motionen avslås.

Reservation
Kim Fredriksson (SD) reserverar sig muntligt emot beslutet till förmån för bifall till
motionen.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 15
december 2016. Av skrivelsen framgår att Kim Fredriksson (SD) har den 17 maj 2016
lämnat in en motion om att införa ett återvändarcenter som kan ge information och
utbildning anpassad efter förutsättningarna i det tidigare hemlandet. Fokus ska vara att
uppmuntra personer som står långt från arbetsmarknaden.
Motionären yrkar på att kommunstyrelsen och arbetsmarknads- och
vuxenutbildningsnämnden får i uppdrag att ta fram ett förslag för att inrätta ett
återvändarcenter enligt motionens intentioner. Motionen remitterades till
socialnämnden och arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden för yttrande.
Nämnderna har lämnat in samma synpunkter och föreslår avslag. De kommunala
resurserna bör främst användas till att frigöra och utveckla enskildas egna resurser,
främja ekonomisk och social trygghet, jämlika levnadsvillkor och aktivt deltagande i
samhällslivet.
Kommunledningskontoret håller med nämnderna i sak. Eskilstunabor som har
uppehållsrätt i Sverige ska behandlas lika som övriga kommuninvånare. De
kommunala resurserna bör främst användas till att frigöra och utveckla enskildas egna
resurser, främja ekonomisk och social trygghet, jämlika levnadsvillkor och aktivt
deltagande i samhällslivet. Kommunledningskontoret föreslår att motionen avslås.
Socialnämnden har inkommit med ett yttrande, nämndens beslut den 20 september
2016, § 90 (SOCN/2016:50).
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har inkommit med ett yttrande,
nämndens beslut den 21 september 2016, § 65 (AVN/2016:57).
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Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår i sitt beslut från den 24 januari 2017, § 18, att
kommunfullmäktige ska besluta enligt kommunstyrelsens förslag om att motionen ska
avslås.
Mot beslutet har Kim Fredriksson (SD) samt Seppo Vuolteenaho (SD) anmält
reservation.

Yrkanden
Kim Fredriksson (SD) yrkar bifall till motionen.
Marie Svensson (S) samt Göran Gredfors (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag, innebärande avslag på motionen.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut:
 Marie Svenssons (S) med fleras yrkande om bifall till kommunstyrelsens förslag.


Kim Fredrikssons (SD) yrkande om bifall till motionen.

Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att hon ställer de två
förslagen mot varandra. Kommunfullmäktige godkänner propositionsordningen.
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunfullmäktige har
beslutat enligt Marie Svenssons (S) med fleras yrkande om bifall till kommunstyrelsens
förslag.
______
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsens, kommunledningskontoret, demokrati och välfärd
Socialnämnden
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden
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