Reservation
Miljöpartiet de gröna i Höör reserverar sig mot beslutet som fattades vid
Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 20 november 2017 om att avslå
vårt förslag om hur det tillfälliga kommunbidraget skulle kunna användas för att låta
ensamkommande som fyllt 18 stanna i kommunen under asylprocessen.
Regeringen har meddelat att de i hö stä ndringsbudgeten kommer att anslå ett tillfälligt
kommunbidrag på 195 miljoner kronor till alla Sveriges kommuner. Detta fö r att ö ka
mö jligheten att lå ta ensamkommande barn som hinner fylla 18 å r under asylprocessen
bo kvar i kommunen. Hö ö rs kommun få r 1 400 000 kronor för 2017 och 2018 som
kommer att betalas ut i december. Regeringen lä mnar det ö ppet till Sveriges kommuner
hur pengarna ska anvä ndas, eftersom behov och fö rutsä ttningar kan skilja sig å t.
Regeringen har anslagit detta tillfälliga bidrag för att kommuner ska kunna låta
ensamkommande som hunnit fylla 18 år under asylprocessen bo kvar i hemkommunen.
Motivet till den här satsningen är de utdragna handläggningstiderna vid
Migrationsverket. Det är inte rimligt att hårt prövade ungdomar ska flyttas runt mellan
kommuner pga. orimligt långa handläggningstider och ryckas bort från skola, vänner
och socialt sammanhang.
Miljöpartiet de gröna i Höör anser att de statliga pengarna bör användas för det de är
avsedda för. Utifrån det förslag till beslut vi lyft fram tar kommunen inte över nå got
ansvar som egentligen ligger hos Migrationsverket, men vi anvä nder de statliga medel
som regeringen avsatt fö r att de ensamkommande ska få bo kvar i kommunerna under
asylprocessen. Bidraget frå n staten bö r betalas ut till fö reningar fö r arbete i projektform.
Projekten bö r ha som må l att stö dja de ungdomar som efter det att de fyllt 18 å r vä ljer
att sjä lva bosä tta sig i Hö ö r istä llet fö r att tacka ja till erbjudande om plats på ett av
Migrationsverkets anlä ggningsboenden.
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