PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum

Sida

2017-11-20

1 (2)

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Dnr KSF 2017/548

§ 358 Förtydligande vad som gäller kring
boende för ensamkommande som fyller
18 år men inte erhållit besked om
uppehållstidstånd
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:
1. Ansvaret för att ordna boende till ensamkommande ungdomar som fyllt 18 år ska
fortsättningsvis ligga hos staten och Migrationsverket.
2. Varken Höörs kommun eller civilsamhället ska överta detta ansvar.

Reservation mot beslutet
Fredrik Hanell (MP) inkommer med en skriftlig reservation mot beslutet, bilaga § 358.
Susanne Asserfors (S) reserverar sig muntligt mot beslutet.

Ärendebeskrivning
Ledamöter har väckt frågor kring vad som gäller för ensamkommande
flyktingbarn som hinner fylla 18 år innan de fått beslut om uppehållstillstånd? Om de
väljer att stanna i Höör tills de får permanent uppehållstillstånd är de utan skyddsnät även
efter de fått PUT eller bara under asylprocessen? Finns det ett statsbidrag som
kommunerna får för att ge stöd för ensamkommande som stannar? Eller är det ett
avvecklingsbidrag?
Tf. socialchef Ewa Näslund har bjudits in till dagens möte för att förklara och svara på
frågor.
Yrkanden
Fredrik Hanell (MP): yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott fattar följande beslut:
1. Kommunstyrelsen bedömer att ansvaret för att ordna boende till ensamkommande
ungdomar som fyllt 18 år fortsättningsvis ligger hos staten och Migrationsverket.
2. Kommunstyrelsen fördelar det tillfälliga kommunbidraget för 2017 och 2018 till
civilsamhället efter ansökningar från föreningar i syfte att underlätta för ensamkommande
ungdomar som fyller 18 att skaffa eget boende inom Höörs kommun.

Susanne Asserfors (S) bifaller Fredrik Hanells (MP) yrkande.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Stefan Lissmark (S) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott fattar följande beslut:
1.Ansvaret för att ordna boende till ensamkommande ungdomar som fyllt 18 år ska
fortsättningsvis ligga hos staten och Migrationsverket.
2.Varken Höörs kommun eller civilsamhället ska överta sådant ansvar.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut. Dels från Fredrik Hanell (MP)
och dels från Stefan Lissmark (S). Ordföranden ställer dessa båda förslag mot varandra
och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat i enlighet med Stefan Lissmarks
(S) förslag.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner följande beslutsgång.
Den som vill bifalla Stefans Lissmarks (S) förslag röstar JA.
Den som vill bifalla Fredrik Hanells (MP) förslag röstar NEJ.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att bifalla Stefan Lissmarks (S) förslag.

Omröstning
Omröstningen utfaller med 4 JA-röster för Stefan Lissmarks (S) förslag och 2 NEJ-röster
för Fredrik Hanells (MP) förslag.
JA-röster lämnas av Christer Olsson (M), Lars-Olof Andersson (C), Anna Palm (M) och
Stefan Lissmark (S).
Nej-röster lämnas av Fredrik Hanell (MP) och Susanne Asserfors (S).

_____
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