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Socialnämnden
Sn § 27
Sammanfattning av situationen kring ensamkommande ungdomar i
Ljungby kommun med förslag om åtgärder
Beslut
Socialnämnden uppdrar åt förvaltningen att omedelbart påbörja en successiv
omställning från kommunala HVB för ensamkommande till högre andel
kommunala stödboenden (inklusive utslussningslägenheter) för denna målgrupp.
Socialnämnden uppdrar åt förvaltningen att intensifiera arbetet för att hitta
boendelösningar till ungdomar 18-20 år med uppehållstillstånd utan
omsorgsbehov samt verka för att målgruppen integreras med mötesplats för
gruppen nyanlända vuxna med familjer.
Socialnämnden uppdrar åt förvaltningen att successivt avveckla särskild
gruppindelning av handläggningen för ensamkommande barn och unga i takt
med att gruppen ensamkommande minskar i antal.
Socialnämnden uppdrar åt förvaltningen att återkomma med nulägesbeskrivning
och analys i denna fråga igen vid nämndens oktobersammanträde 2017.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har gjort en sammanställning av situationen kring
ensamkommande flyktingbarn och ungdomar i Ljungby kommun med förslag
om åtgärder.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 13 mars 2017 och föreslår
socialnämnden:
- Att uppdra åt förvaltningen att omedelbart påbörja en successiv
omställning från kommunala HVB för ensamkommande till högre andel
kommunala stödboenden (inklusive utslussningslägenheter) för denna
målgrupp.
-

Justerandes sign

Att uppdra åt förvaltningen att intensifiera arbetet för att hitta
boendelösningar till ungdomar 18-20 år med uppehållstillstånd utan
omsorgsbehov samt verka för att målgruppen integreras med mötesplats
för gruppen nyanlända vuxna med familjer.
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-

Att uppdra åt förvaltningen att successivt avveckla särskild
gruppindelning av handläggningen för ensamkommande flyktingbarn
och ungdomar i takt med att gruppen ensamkommande minskar i antal.

-

Att uppdra åt förvaltningen att återkomma med nulägesbeskrivning och
analys i denna fråga igen vid nämndens oktobersammanträde 2017.

Formella yrkanden
Margareta Lundblad (V) yrkar att ärendet återremitteras.
Bo Ederström (M) yrkar att ärendet avgörs vid dagens sammanträde.
Ajournering
Håkan Bengtsson (S) begär ajournering för överläggning inom partigruppen.
Sammanträdet ajourneras kl.13.40-13.45.
Beslutsordning 1
Ordföranden ställer proposition på ställda yrkanden och finner att nämnden
beslutat i enlighet med hans eget yrkande.
Omröstning begärs.
Socialnämnden godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för Bo Ederströms (M) yrkande.
Nej-röst för Margareta Lundblads (V) yrkande.
Omröstningsresultat
Bo Ederström (M)
Thomas Ragnarsson (M)
Anneli Ahlqvist (C)
Inger Jeppsson (L)
Håkan Bengtsson (S)
Emma Johansson Gauffin (S)
Maria Stansert (S)
Ulf Holmgren (S)
Margareta Lundblad (V)
Doris Nickel (SD)
Jonna Nielsen (ALT)

Ja-röst
x
x
x
x

Nej-röst

x
x
x
x
x
X
X

Med 6 ja-röster och 5 nej-röster beslutar socialnämnden att ärendet ska avgöras vid
dagens sammanträde.

Materiella yrkanden
Doris Nickel (SD) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag.
Justerandes sign
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Bo Ederström (M) yrkar att nämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets
förslag.
Beslutsordning 2
Ordföranden ställer proposition på ställda yrkanden och finner att nämnden
beslutat i enlighet med hans eget yrkande.
Reservation
Doris Nickel (SD) reserverar sig mot nämndens beslut.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 8 mars 2017, sekretess.

Justerandes sign

