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Socialnämnden
Sn § 68

Behov av platser avseende akut jourboende för
ensamkommande flyktingbarn m fl
Beslut
Förvaltningen får i uppdrag att avtala om 20 platser för jourboende med
sexmånaderskontrakt och med intäktsfinansiering som princip för avtalets
kostnader.
Socialnämnden beslutar att omedelbart utöka HVB-verksamheten med
ytterligare 14 platser för ensamkommande pojkar genom att inrymma nya
enheter för asylplatser i förvaltningens för tillfället ej utnyttjade lokaler.
Förvaltningen får i uppdrag att se över och återkomma med förslag på mer
långsiktig plan och anpassning av förvaltningens organisation för att möta
utvecklingen inom flyktingområdet.
Reservationer
Maria Sitomaniemi (SD) och Jonna Nielsen (ALT) reserverar sig mot beslutet
och lämnar en skriftlig reservation (bilaga 2).
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har redovisat ärendet i skrivelse den 20 oktober 2015. Antalet
ensamkommande flyktingbarn som kommer till Sverige har ökat kraftigt senaste
åren. Till Ljungby har det sedan efter sommaren anvisats barn utöver avtalen om
mottagande.
Förvaltningen har föreslagit följande åtgärder:
Att nämnden uppdrar åt förvaltningen att avtala om 20 platser för jourboende
med sexmånaderskontrakt och med intäktsfinansiering som princip för avtalets
kostnader.
Att socialnämnden beslutar att omedelbart utöka HVB-verksamheten med
ytterligare 14 platser för ensamkommande pojkar genom att inrymma nya
enheter för asylplatser i förvaltningens för tillfället ej utnyttjade lokaler.
Att förvaltningen får i uppdrag att se över och återkomma med förslag på mer
långsiktig plan och anpassning av förvaltningens organisation för att möta
utvecklingen inom flyktingområdet.
Kostnader för åtgärder som planeras täcks med intäktfinansiering genom
återsökning från Migrationsverket.
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Yrkande
Maria Sitomaniemi (SD) yrkar avslag på punkt 2 i förvaltningens förslag.
Beslutsordning
Ordföranden ställer proposition på Maria Sitomaniemis (SD) yrkande och finner
att socialnämnden bifaller förvaltningens förslag.
Omröstning begärs.
Socialnämnden godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för förvaltningens förslag.
Nej-röst för Maria Sitomaniemis (SD) yrkande.
Omröstningsresultat
Bo Ederström (M)
Thomas Ragnarsson (M)
Anneli Ahlqvist (C)
Ulf Bergner (KB)
Håkan Bengtsson (S)
Emma Johansson (S)
Maria Stansert (S)
Ingela Rosen (S)
Margareta Lundblad (V)
Maria Sitomaniemi (SD)
Jonna Nielsen (ALT)

Ja-röst
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Nej-röst

x
x

Med 9 ja-röster och 2 nej-röster beslutar socialnämnden bifalla förvaltningens
förslag.
Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelse den 20 oktober 2015.
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