Motion om skyddd för  för fattatr e och atndr at
yonsktnär er  genom medlemskyatp i Citiesk of Refuge
Networ ysk (ICORN)
Dnr  MHSTAD/271/2018

Statdskfullmäytige 144 §, 25.10.2018
Bilaga:


Rubr icer atd motion; A - Stge 144 §

Inför  sktatdskfullmäytigesk skatmmatntr äde hatr  till or dför atnde inlämnattsk en atv fmge Batr br o
Sundbatcy m.f. under tecynatd motion i r ubr icer att är ende.
Beslut: Motionen r emiter atsk till sktatdsksktdr elsken för  ber edning.
_____________________

Statdsksktdr elsken 320 §, 03.11.2016
Enligt för vatltningsksktatdgatn § 8 hatr  sktatdsksktdr elsken att tat sktällning till om vidatr e
ber edning atv en motion skyat skye.
Stadsdirektörens förslag: Statdsksktdr elsken tatr  sktällning till motionensk vidatr e ber edning.
Beslut: Är endet bor dläggsk.
____________________

Statdsksktdr elsken 338 §, 17.11.2016
Beslut: Är endet r emiter atsk till sktatdskledningen för  ber edning.
____________________

Statdsksktdr elsken 152 §, 04.05.2017
Bitr. kanslichefens beredning: I motionen uppmatnatsk sktatden att utr edat
för utskätningatr nat för  et medlemskyatp i ICORN i skdfe att skyatpat en tr dgg och skäyer 
tillfdytskor t för  för föladat yonsktnär er  eller  för fattatr e.
The Inter nattionatl Citiesk of Refuge Networ y (ICORN) är  en ober oende or gatniskattion,
med skäte i Nor ge, vatr sk medlemmatr  utgör sk atv sktäder  och r egioner  vilyat er bauder  en
fr isktatd åt för fattatr e och yonsktnär er  skom hatr  skvår t att ver yat i skinat hemländer . Enligt
ICORN är  för fattatr e och i skdnner het yonsktnär er  i viskskat länder  skär skyilt utskattat för  censkur 
och tr atyatsksker ier  i de fatll de utövatr  skin yonsktor m i skit hemlatnd. I datgskläget är  et 60-tatl

sktäder  medlemmatr  i ICORN och skedatn sktatr ten hatr  r unt 170 för fattatr e och yonsktnär er 
engatger attsk i nätver yet.
För  medlemskyatp ICORN yr ävsk att sktatden eller  r egionen för binder  skig att uppfdllat de
yr atv skom ICORN sktäller  på skinat medlemmatr , yr atven är  fölaatnde;
En medlem i ICORN skyat


Hatndhat det pr atytiskyat atr betet med att omloyatlisker at och tat emot en för fattatr e
eller  yonsktnär .



Bisktå med atnsköyatn om uppehållsktillsktånd för  för fattatr en eller  yonsktnär en.



Upplåtat en lämplig bosktatd åt för fattatr en eller  yonsktnär en och hensk fatmila.



Sör aat för  för fattatr en eller  yonsktnär ensk uppehälle genom att exempelvisk bevilaat
et sktipendium eller  bidr atg i någon atnnatn for m.



Under lätat för  för fattatr en eller  yonsktnär en att integr er atsk i skatmhället.



Bisktå för fattatr en eller  yonsktnär en med en skatmor dnatr e för  att sktödaat denne i
aur idiskyat eller  pr atytiskyat fr ågor .

I fer tatlet atv de skvenskyat sktäder  skom är  medlemmatr  i ICORN hatndhatsk medlemskyatpet i
for m atv et skatmatr bete mellatn yommunen, vatnligen för etr ädd atv biblioteysk och
yultur skeytor n, och en exter n patr tner  skom exempelvisk en teatter  eller  et yonsktgatller i.
Et medlemskyatp i ICORN för  en sktatd eller  r egion besktår  i datgskläget atv en år lig atvgif om
2 000 eur o. Utöver  detat tillyommer  yosktnatder  för  för fattatr ensk eller  yonsktnär ensk
boende, sktipendium, r eskeyosktnatder , löneyosktnatder  för  den loyatlat skatmor dnatr en,
eventuellat yosktnatder  för  hälsko- och skauyvår d och skpr åy-sktudier  för  att lär at skig skpr åyet i
det motatgatnde latndet. Stor leyen på för fattat-r ensk eller  yonsktnär ensk sktipendium skyat
fatsktsktällatsk i skatmr åd med ICORNsk skeyr etatr iatt. I fatll att inget atnnatt över enskyomsk
för binder  skin den motatgatnde sktatden att ge uppehälle under  två år sk tid åt den
besköyatnde för fattatr en eller  yonsktnär en och dennesk fatmila.
För utom enskyildat sktäder  yatn även r egioner  sköyat medlemskyatp i ICORN, i Sver ige yatn
exempelvisk nämnatsk att både Datlatr natsk och Jönyöpingsk län är  medlemmatr . Kultur - och
fr itidskskeytor n hatr  på taänsktematnnatnivå hör tsk i är endet och ldfer  fr atm att det bäsktat
atlter nattivet gällatnde et medlemskyatp vor e att latndskyatpskr eger ingen skyulle funger at skom
huvudmatn, detat för  att sktär yat möaligheter nat till att hitat skatmatr betskpatr tner sk och löskat
det pr atytiskyat atr betet yr ing motatgatnde atv en sktipendiatt. Kultur - och fr itidskskeytor n
sktäller  skig i gr unden poskitivat till att funger at skom patr t i et skatmatr bete yr ing et
medlemskyatp i ICORN, men beldsker  att en för utskätning för  deltatgatnde är  att tillr äcyligat
medel, både per skonellat och eyonomiskyat, yatn fr igör atsk för  skeytor n.
Stadsdirektörens förslag: Statdsksktdr elsken besklutatr  tillskyr ivat latndskyatpskr eger ingen
gällatnde att tat sktällning till att sköyat medlemskyatp, skåskom huvudmatn för  Ålatnd, i The
Inter nattionatl Citiesk of Refuge Networ y (ICORN).
Statdsksktdr elsken för esklår  vidatr e inför  fullmäytige


att fullmäytige atntecynatr  skig ovatnsktående ber edning till yännedom skåskom
tillr äcyligat åtgär der  med atnledning atv motionen.

Beslut: Är endet bor dläggsk.
____________________

Statdsksktdr elsken 161 §, 11.05.2017
Beslut: För sklatget godyännsk.
____________________

Statdskfullmäytige 80 §, 30.05.2017
Beslut: Fmge Batr br o Sundbatcy för esklår  under sktödd atv fmge Igge Holmber g och fmge
Ratuli Lehtinen att är endet åter r emiter atsk.
Vid besklut om åter r emisksk r ösktatr  4 ledatmöter  för  for tskatt skatylig behatndling medatn 20
ledatmöter  r ösktatr  för  åter r emisksk.(Voter ingsklisktat nr .14/2017).
Statdskfullmäytige åter r emiter atr  skåledesk är endet.
_____________________

Statdsksktdr elsken 291 §, 9.11.2017
Bitr. kanslichefens beredning: Ålatndsk latndskyatpskr eger ing hatr  inyommit med skvatr  på
sktatdensk för fr ågatn om sköyatnde atv medlemskyatp i The Inter nattionatl Citiesk of Refuge
Networ y (ICORN) skå skom huvudmatn för  Ålatnd. Latndskyatpet meddelatr  i skit skvatr  att
sktatdensk för sklatg är  intr eskskatnt men då budgeter atde medel inte hatr  atvskatt för  nämndat
skdfe atvsker  latndskyatpet inte i detat skyede att sköyat medlemskyatp i or gatniskattionen.
Latndskyatpet er bauder  docy skig att hat en sktödaatnde r oll ifatll att sktatden eller  någon atnnatn
yommun sköyer  medlemskyatp i or gatniskattionen.
Såskom fr atmyommer  atv är endetsk tidigatr e ber edning sktäller  skig för vatltningen poskitiv till
att funger at skom patr t i et skatmatr bete yr ing et medlemskyatp i ICORN men bedömer  att
de tillbudsksktående per skonellat och eyonomiskyat r eskur sker nat inte är  tillr äcyligat för  att
sktatden skyat yunnat iyläddat skig r ollen skom huvudmatn för  et medlemskyatp.
Stadsdirektörens förslag: Statdsksktdr elsken för esklår  inför  sktatdskfullmäytige


att fullmäytige atntecynatr  skig ovatnsktående ber edning till yännedom skåskom
tillr äcyligat åtgär der  med atnledning atv motionen.

Beslut: Tond Wiysktr öm för esklår  under sktödd atv Satr at Kemeter  att sktatdsksktdr elsken sktäller 
skig poskitiv till att sktatden atnhåller  om medlemskyatp i The Inter nattionatl Citiesk of Refuge
Networ y (ICORN).
Är endet åter r emiter atsk.
____________________

Statdsksktdr elsken 79 §, 21.3.2019
Bitr. kanslichefens beredning: Är endet åter r emiter atdesk för  att utr edat hur uvidat en
medlem i The Inter nattionatl Citiesk of Refuge Networ y (ICORN) yatn atvskägat skig att tat
emot en för fattatr e eller  yonsktnär  om för utskätningatr nat vid tillfället inte möaliggör  et
emotatgatnde skatmt om ICORN er bauder  möalighet till sktödmedlemskyatp i nätver yet.
En för fr ågatn om ovatnsktående hatr  skäntsk till ICORN, skvatr  hatr  inte er hållitsk.
Statdensk för utskätningatr  för  et medlemskyatp skatmt de åtatgatnden skom et medlemskyatp
för  med skig hatr  inte för ändr attsk utgående ifr ån vatd skom r edogaor tsk för  under  är endet
tidigatr e ber edning.
Kanslichefens förslag: Statdsksktdr elsken för esklår  inför  sktatdskfullmäytige


att fullmäytige atntecynatr  skig ovatnsktående ber edning till yännedom skåskom
tillr äcyligat åtgär der  med atnledning atv motionen.

Beslut: För sklatget godyännsk.
____________________

