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Plats och tid

Centrumgården, måndagen den 8 december 2014, klockan 17.00-17.25.

Beslutande

Per Strengbom (S), ordförande, Marie Norin Junttila (S), Mikael Peterson (S), Hendrik
Mayer (FP), Kerstin Åkesson (MP), Stellan Lund (M), Petter Westlund (C) och Roland
Jansson (SD).

Tjänstgörande
ersättare

Rigmor Åkesson (S), Hans Carlsson (M) och Gunnar Karlsson (C)

Ersättare

Dan Stigenberg (S), Claes Wolinder (FP), Rickard Axelsson (FP), Peter Åkesson (MP),
Carina Sjölund (M), Uno Gripenberth (KD) och Joakim Stoor (SD).

Övriga
deltagande

Kommunchefen Per Bäckström och kanslichefen Eva Kristina Andersson

Utses att justera

Marie Norin Junttila

Ersättare för
justerare

Mikael Peterson

Justeringens
plats och tid

Kansliet i anslutning till mötets slut.
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§1
Nytt avtal med Migrationsverket – Överenskommelse om blandade platser för asylsökande ensamkommande barn och ensamkommande barn med uppehållstillstånd
(KS 2014/440)
Nuvarande överenskommelse med Migrationsverket om ensamkommande flyktingbarn tecknades i december 2013.
Migrationsverket har nu kommit med förslag till ny överenskommelse.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
 Migrationsverkets förslag till överenskommelse om blandade
platser

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige tecknar avtal med Migrationsverket enligt
förslaget om blandade platser för asylsökande ensamkommande
barn och ensamkommande barn med uppehållstillstånd.
Antaget avtal redovisas som KS-handling nr x/2014

KS överläggning

Under kommunstyrelsens överläggning framförs följande yrkanden:
-

Per Strengbom (S), Mikael Peterson (S), Petter Westlund (C),
Rigmor Åkesson (S) och Marie Norin Junttila (S) yrkar bifall
till att teckna nytt avtal för mottagande av ensamkommande
flyktingbarn enligt förslaget om blandande platser

-

Stellan Lund (M) och Roland Jansson (SD) avslag på nytt
avtal. Nuvarande avtal bör gälla också i fortsättningen.

Utöver detta yrkar Mikael Peterson (S) och Marie Norin Junttila
(S) på att en återrapportering ska ske.
När överläggningen är avslutad redogör ordföranden för tänkt
propositionsordning, vilken godkänns. Ordföranden kommer att
ställa proposition enligt följande:
Justerandes sign
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1) Bifallsyrkandet till tecknande av nytt avtal mot avslagsyrkandet på detsamma.
2) Ställningstagande till yrkandet om återrapportering.
Ordföranden ställer bifallsyrkandet mot avslagsyrkandet och finner
att kommunstyrelsen beslutat föreslå att nytt avtal ska tecknas.
Härefter frågar ordföranden om återrapportering ska ske och finner
att så är fallet.
Beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige tecknar avtal med Migrationsverket enligt
förslaget om blandade platser för nio asylsökande ensamkommande barn och så få platser för ensamkommande barn med
uppehållstillstånd som möjligt.
Återrapportering ska ske till
- kommunstyrelsen vid varje sammanträde och
- till kommunfullmäktige vid junisammanträdet
Antaget avtal redovisas som KS-handling nr x/2014

Reservation

Justerandes sign

Mot kommunstyrelsens beslut reserverar sig Stellan Lund (M) och
Roland Jansson (SD) muntligt.

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

