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Plats och tid

Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-18.25
Paus klockan 14.30-14.50, 16.00-16.30, 17.55-18.05

Beslutande
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Lisa Dahlberg
Peter Landgren
Anita Lomander
Christopher Thorsson
Leif Sternfeldt
Stefan Brunander
Lena Ferm Hansson
Niklas Herneryd
Tomas Johansson
Tomas Ekberg
Anders Lindahl
Lennart Svensson tjänstgör för Mattias Krantz
Glenn Glansin
Arthur Thiry
Elise Arnell
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Ej tjänstgörande ersättare
Gunnar Nilsson
Jessica Rodén
Arvid Eklund
Gisella Olsson
Ann Iberius Orrvik
Jarl Krüger
Lars-Inge Andersson
Cecilia Wiklund

Övriga närvarande

Tjänstemän
Henrik Yrlid, kommunsekreterare
Lars Landrö, kanslichef
Anna Holmén, utredare
Helena Blomqvist, 1:e kommunjurist
Kristian Johansson, ekonom
Roger Haglund, personalchef
Karin Hydén, ekonomichef
Lena Arvidsson, redovisningschef
Tor Ellnefors, ekonom
Marita Haglund, verksamhetskontroller

Utses att justera

Tomas Johansson

Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret, kommunhuset, Kinna i direkt anslutning
till sammanträdet
Utdragsbestyrkande
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Underskrifter Sekreterare

§ 154
Henrik Yrlid

Ordförande
Lisa Dahlberg
Justerande
Tomas Johansson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Instans

Kommunstyrelsen §§ 154

Sammanträdesdatum

2018-11-28

Datum för anslags
uppsättande

2018-11-28

Datum för anslags
nedtagande

2018-12-20

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunledningskontoret, kommunhuset, Kinna

Underskrift
Henrik Yrlid

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Innehållsförteckning
Boende för ensamkommande ungdomar över 18 år i asylprocessen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 154
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§ 154/2018

Dnr 2018–555 270

Boende för ensamkommande ungdomar över 18 år i asylprocessen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar följande:
Boendet som startats för ensamkommande asylsökande som har fyllt 18 år,
enligt kommunstyrelsens beslut den 24 januari 2018, § 8, förlängs till att
gälla även efter den 31 december 2018, dock längst till och med den 30 juni
2019.
Boendet drivs med bemanning av 1,5 personer under kvällar/helger.
Kriterium för att bo på boendet från den 1 januari 2019 är:
- att ungdomen är anvisad av Migrationsverket till Marks kommun;
- vid tidpunkten för kommunfullmäktiges beslut den 26 oktober 2017
bodde i Marks kommun;
- befinner sig i asylprocessen;
- studerar på Marks gymnasieskola;
- och har bott på boendet efter kommunstyrelsens beslut den 24 januari
2018.
De som uppfyller ovanstående kriterier, men inte längre befinner sig i asylprocessen utan har fått tillfälligt uppehållstillstånd enligt den s.k. nya gymnasielagen, kan bo på boendet om socialnämnden efter ansökan från den enskilde
beviljat sådant bistånd enligt socialtjänstlagen.
I den mån tomma platser uppstår vid boendet, kan lokalerna få annan
användning inom kommunen.
Boendet finansieras med 1,5 miljon kr från kommunreserven fram till den 30
juni 2019.
Teknik- och servicenämnden informeras om att behovet av lokalerna för
fortsatt drift av boendet upphör den 30 juni 2019.
Kommunstyrelsen fattar beslut.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad
Reservation
Ledamöter har i olika avseenden reservat sig mot beslutet. Se beslutsgång

Ärendet

Kommunstyrelsen beslutade den 24 januari 2018, § 8, att starta ett boende med 20
platser för ensamkommande asylsökande som har fyllt 18 år. Beslutet om boende gäller till och med den 31 december 2018. Ställningstagande behöver göras om vad som
därefter ska gälla.
Ärendets beredning
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 11 november 2018.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärende den 21 november § 216 där
följande föreslås:
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Boendet som startats för ensamkommande asylsökande som har fyllt 18 år, enligt
kommunstyrelsens beslut den 24 januari 2018, § 8, förlängs till att gälla även efter
den 31 december 2018, dock längst till och med den 30 juni 2019.
Boendet drivs med bemanning av 1,5 personer under kvällar/helger.
Kriterium för att bo på boendet från den 1 januari 2019 är:
-

att ungdomen är anvisad av Migrationsverket till Marks kommun;

-

vid tidpunkten för kommunfullmäktiges beslut den 26 oktober 2017 bodde i
Marks kommun;

-

befinner sig i asylprocessen;

-

studerar på Marks gymnasieskola;

-

och har bott på boendet efter kommunstyrelsens beslut den 24 januari 2018.

De som uppfyller ovanstående kriterier, men inte längre befinner sig i
asylprocessen utan har fått tillfälligt uppehållstillstånd enligt den
s.k. nya gymnasielagen, kan bo på boendet om socialnämnden efter ansökan
från den enskilde beviljat sådant bistånd enligt socialtjänstlagen.
I den mån tomma platser uppstår vid boendet, kan lokalerna få annan
användning inom kommunen. Boendet finansieras med 1,5 miljon kr från
kommunreserven fram till den 30 juni 2019.
Teknik- och servicenämnden informeras om att behovet av lokalerna för fortsatt
drift av boendet upphör den 30 juni 2019.

Dagens sammanträde

Utredare Anna Holmén redogör för ärendet.
Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa frågor.

Ledamöternas förslag till beslut
Tomas Johansson (M) med instämmande från Glenn Glansin (SD) yrkar att
boendet avvecklas omedelbart.
Peter Landgren (S) med instämmande från Niklas Herneryd (L), Arthur Thiry
(V), Elise Arnell (KD) och Lena Ferm Hansson (C) yrkar bifall till
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot Tomas Johanssons yrkande och
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Reservation
Tomas Johansson (M), Tomas Ekberg (M), Anders Lindahl (M), Lennart Svensson (SD)
och Glenn Glansin (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
____________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

