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Dnr KS 2015/517

§ 261 Överenskommelse om mottagande av
asylsökande barn utan legal vårdnadshavare
i Sverige, ensamkommande barn - 2016
Sammanfattning

Genom överenskommelse med Migrationsverket, godkänd av
kommunfullmäktige 2015-02-09 § 5, åtog sig Haninge kommun att
öka antalet platser för asylsökande ensamkommande flyktingbarn
till 35 platser. Länsstyrelsen i Stockholms län har därefter
prognostiserat ett ökat behov av antalet platser för asylsökande
ensamkommande flyktingbarn. Länsstyrelsen har tidigare lämnat
preliminära fördelningstal för kommunerna i länet som innebär att
Haninge kommun skulle tillhandahålla 60 platser. Detta skulle
inneburit en ökning av antalet boendeplatser med 25.
Baserat på Länsstyrelsens prognos beslutade Socialnämnden 201510-27 § 154, att föreslå kommunfullmäktige att besluta att Haninge
kommun tecknar överenskommelsen med Länsstyrelsen och
Migrationsverket.
På grund av den rådande flyktingsituationen prognostiserar
Länsstyrelsen i Stockholms län nu ett ytterligare ökat behov av
antalet platser. Länsstyrelsen har 2015-11-13 lämnat fastställda
fördelningstal för kommunerna i länet som innebär att Haninge
kommun ska tillhandahålla 278 platser istället för de 60 platser som
prognostiserats.
För att säkerställa att kommunen hinner anskaffa boendeplatser
föreslår Länsstyrelsen att överenskommelsen tecknas i tre steg.
Överenskommelsen föreslås gälla från och med 1 januari 2016.
Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen har samrått med socialförvaltningen
efter att Länsstyrelsen fastställde de nya fördelningstalen.
Av de 278 platserna kan kommunen tillgodoräkna sig de barn, som
utöver nuvarande överenskommelse, hittills har tagits emot i år.
Fram till dags dato är detta 159 och socialförvaltningens
bedömning är att tillströmningen kommer att fortsätta oförminskat
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året ut. När de barn räknats bort som antingen har beviljats
permanent uppehållstillstånd eller placerats hos en släkting
bedömer socialförvaltningen att det föreslagna avtalet innebär att
kommunen ska tillhandahålla platser för omkring 128 barn under
2016. Detta innebär givetvis svårigheter för socialförvaltningen och
medför risker att inte kunna tillhandahålla platser och att inte kunna
rekrytera handläggare i den takt som behövs. Därför föreslås att
överenskommelsen tecknas i tre steg enligt följande modell:




Fram till och med 2016-04-30 ska kommunen ta emot 20
asylsökande ensamkommande barn.
Fram till och med 2016-08-31 ska kommunen ta emot
ytterligare 50 asylsökande ensamkommande barn.
Fram till och med 2016-12-31 ska kommunen ta emot
ytterligare 58 asylsökande ensamkommande barn.

Genom denna trestegsmodell regleras antalet ensamkommande
barn som anvisas under våren 2016, vilket möjliggör för
socialförvaltningen att hinna anskaffa fler boendeplatser i tid.
Socialförvaltningen möter det ökade behovet genom att se över de
platser som förvaltningen har på entreprenadavtal. Kontakt har
även tagits med AB Vårljus som föreslår olika lösningar för att
kunna utöka. Ett arbete med att kunna erbjuda platser i så kallade
modullösningar pågår även.
Underlag för beslut

- Länsstyrelsen i Stockholms läns skrivelse – Mottagandet av
asylsökande ensamkommande barn i Stockholms län 2016
- Förslag på avtal om överenskommelse om asylplatser
- Socialnämndens beslut 2015-10-27, § 154
- Socialförvaltningens tjänsteskrivelse – Överenskommelse om
mottagande av asylsökande barn utan legal vårdnadshavare i
Sverige, ensamkommande barn – 2016, 2015-10-14
- Information om fastställda fördelningstal och
överenskommelsearbetet 2016, informationsbrev från
Länsstyrelsen, 2015-11-13
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- Framställan om överenskommelse avseende boendeplatser för
asylsökande ensamkommande barn, framställan från
Länsstyrelsen, 2015-11-13
- Skrivelse från kommunstyrelsens ordförande Meeri Wasberg (S)
- Förslag på avtal om överenskommelse om asylplatser, steg 1-3
Överläggningar i kommunstyrelsen

Martina Mossberg (M) och Marie Litholm (KD) hemställer om att
få lämna ett särskilt yttrande från Moderaterna och
Kristdemokraterna (bilaga). Kennerth Valtersson (SD) yrkar att
kommunalrådsberedningens förslag avslås.
Mötet ajourneras kl. 16.35-16.40.
Martina Mossberg (M) yrkar bifall till ett tilläggsförslag
innebärande att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i
uppdrag att återkomma med ekonomisk konsekvensanalys. Meeri
Wasberg (S) yrkar att kommunstyrelsen för egen del beslutar
om att uppdra åt kommunstyrelseförvaltningen att återkomma med
ekonomisk konsekvensanalys enligt Martina Mossbergs (M)
tilläggsförslag i vilket Martina Mossberg (M) instämmer.
Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag till beslut;
1. kommunalrådsberedningens förslag till beslut,
2. tilläggsförslaget från Meeri Wasberg (S) och Martina Mossberg
(M) innebärande att kommunstyrelsen för egen del beslutar
att uppdra åt kommunstyrelseförvaltningen att återkomma med
ekonomisk konsekvensanalys,
3. Kennerth Valterssons (SD) avslagsyrkande.
Därutöver föreligger hemställan från Moderaterna och
Kristdemokraterna om att få lämna ett särskilt yttrande.
Ordföranden ställer först förslag 1. och 3. mot varandra och finner
att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
kommunalrådsberedningens förslag. Ordföranden ställer
därefter frågan om kommunstyrelsen kan
godkänna tilläggsförslaget från Meeri Wasberg (S) och Martina
Mossberg (M) och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet
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med förslaget. Slutligen ställer ordföranden frågan till
kommunstyrelsen om Moderaterna och Kristdemokraterna får
lämna ett särskilt yttrande, vilket kommunstyrelsen medger.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar
1.

Haninge kommun tecknar överenskommelsen med
Länsstyrelsen och Migrationsverket.

2.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del

1.

Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunstyrelseförvaltningen att
återkomma med ekonomisk konsekvensanalys.

Reservationer

Kennerth Valtersson (SD) reserverar sig mot beslutet.
Överläggningar i kommunfullmäktige

Meeri Wasberg (S) yrkar med instämmande av Petri Salonen (C),
Marie Litholm (KD), Tove Ovsiannikov (V), Mattias Bernhardsson
(RS), Tobias Hammarberg (L), Sahir Drammeh (MP) och Nafi
Cilgin (V) bifall till kommunstyrelsens förslag med den justering
som yrkats av Meeri Wasberg (S), innebärande att samtliga tre
överenskommelser tecknas med Migrationsverket och
Länsstyrelsen samt att den första överenskommelsen ska träda i
kraft den 15 januari 2016.
Marie Litholm (KD) yrkar med instämmande av Tobias
Hammarberg (L), Petri Salonen (C) för samarbetskoalitionens
räkning och Nafi Cilgin (V) bifall till ett tilläggsförslag från
Folkpartiet och Kristdemokraterna innebärande att socialnämnden
ges i uppdrag att göra en översyn av ersättningarna till familjehem i
syfte att göra det mer attraktivt att bli familjehem (bilaga).
Martina Mossberg (M) yrkar med instämmande av Sven
Gustafsson (M) bifall till ett eget förslag från Moderaterna,
innebärande att kommunstyrelsens förslag avslås (bilaga). Även
Kennerth Valtersson (SD) yrkar att kommunstyrelsens förslag
avslås.

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag

5 (6)

Sammanträdesdatum

2015-12-07

Anna Ragnar (-) yrkar med instämmande av Marianne Reinemar () att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för att de
ekonomiska följderna av ett avtal ska utredas samt att en
övergripande plan för hur mottagandet ska lösas med både
ekonomisk och social hållbarhet för kommunen (bilaga).
Petri Salonen (C) yrkar med instämmande av Meeri Wasberg (S)
att ärendet ska avgöras under dagens sammanträde.
Marie Litholm (KD) hemställer om att få lämna ett särskilt
yttrande.
Ordföranden ställer först förslaget att återremittera ärendet till
kommunstyrelsen mot förslaget att ärendet ska avgöras vid dagens
sammanträde och finner att fullmäktige beslutar att ärendet ska
avgöras vid dagens sammanträde. Därefter ställer ordföranden
kommunstyrelsens justerade förslag mot avslag och finner att
fullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens justerade
förslag. Därefter ställer ordföranden tilläggsförslaget mot avslag
och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med tilläggsförslaget.
Slutligen finner ordföranden att fullmäktige medger att Marie
Litholm (KD) medges lämna ett särskilt yttrande.
Kommunfullmäktiges beslut

1.

Haninge kommun tecknar de tre överenskommelserna med
Länsstyrelsen och Migrationsverket.

2.

Socialnämnden ges i uppdrag att göra en översyn av
ersättningarna till familjehem i syfte att göra det mer attraktivt
att bli familjehem.

3.

Marie Litholm (KD) medges lämna ett särskilt yttrande från
Kristdemokraterna (bilaga).

4.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservationer

Martina Mossberg, Michael Fridebäck, Alexandra Anstrell, Sven
Gustafsson, Sedat Dogru, Sara Sixten, Marin Tomic, Marietta de
Pourbaix-Lundin, Joakim Goding, Mats Mattson, Kristoffer
Eriksson, Pernilla Kjellin, Gilbert de Wendel, Birgitta
Karlfeldt, Ali Reunanen, Mikael Kjellin och Kjell Larsson -
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samtliga (M) - samt Bernt Strömberg, Henrik Svensson, Kennerth
Valtersson, Christian Lindefjärd, Eva Karlsson och Yvonne
Forsberg - samtliga (SD) - reserverar sig mot beslutet.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Socialnämnden
För kännedom: Länsstyrelsen i Stockholms län, Migrationsverket
(undertecknat avtal i 3 exemplar)
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