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Kommunens hus, Samlingssalen, Grästorp 2017-04-24, kl 18.00 -18.40 

Beslutande Närvaro/Frånvaro 
Ordinarie N / F Tjänstgörande ersättare 
Kent Larsson (M) N 
Tobias Leverin (C) N 
Jens Persson (S) N 
Carina Torpenberg (M) N 
Eva Tengeland (M) N 
Kent Hansson (M) N 
Maria Toh (C) F Johanna Ekekrantz (C) 
Svante Classon (C) N 
Dag Hardjrson (L) F Per Göteli (L) 
Tobias Svensson (S) F Emma Andersson (S) 
Kristina Eriksson (S) N 
Göran Enström (S) N 
Magnus Harjapää (SD) N 

Övriga Ingrid Everhag, sekreterare 
deltagande Hans Ekensskär, socialchef 

Carina Biyngeifors, enhetschef 
Linda Esseholt, Kommunchef 

Paragrafer 
89 
89 
89 
89 

Utses att justera Eva Tengeland (M) 

Tid och plats för 
justering Medborgarkontoret, 2017-05-02, kl 09.00 

Underskrifter 

Kent Larsson (M) 

Justerande -'A fPj /kZL^Jf'/M'X 
Eva Tengeland (M) 

Utdiagsbestyikande 
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ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2017-04-24 

Anslaget sätts upp 

Förvaringsplats för 
protokollet 

Underskrift 

2017-05-02 Anslaget tas ner 2017-05-24 

Kommunkontoret, Grästorp 

Ingrid Everhag 

Utdragsbestyrkande 
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Innehållsförteckning 

§ Ärende 

89 Ensamkommande barn och ungdomar som fyher 18 år eller 
har bhvit åldersuppskrivna — boende NordSyd 

Utdiagsbestyrkande 
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Ks § 89 Dnr 266/2017 

Ensamkommande barn och ungdomar som fyller 18 år eller har blivit  
åldersuppskrivna — boende NordSyd 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå föreningen NordSyd ett avtal med 
följande klausuler: 

Grästorps kommun förbinder sig att 
- Kommunen tillhandahåller Gröna Villan utan kostnad för nyttjande av 
NordSyd under perioden 1 juli 2017 - 31 december 2017. Byggnaden får 
användas som boende för asylsökande ungdomar som under 2017 varit 
placerade som ensamkommande barn i Grästorp fram till dess att de 
fyllt 18 år. Byggnaden får också användas som boende för asylsökande 
som varit placerade som ensamkommande barn i Grästorp under 2017, 
och under denna tid av Migrationsverket bedömts ha en högre ålder än 

- Kommunen tillhandahåller de möbler och inventarier som ingår i 
byggnaden vid tillträdet. 
- Kommunen ombesörjer de försäkringar som behövs för fastigheten 
Gröna Villan. 
- Kommunen ombesörjer att ungdomarna får tillgång till fortsatt skol
gång och i förekommande fall resor till och från skola. 
- Kommunen tar sitt ansvar enligt socialtjänstlagen och övriga tvingande 
lagar. 
- Kommunen förbehåller sig rätten att vid behov disponera två rum för 
boende åt personer med permanent uppehållstillstånd. 
- Föreningen NordSyd förbinder sig att tillse att ingen åverkan sker på 
Gröna villan eller det omkringliggande samhället till följd av boendet. 
- Kommunen förbehåller sig rätten att vid avtalsbrott häva avtalet samt 
att då ombesörja att de boende överförs till Migrationsverkets boende 
för asylsökande. 

Eventuella kostnader som kan uppstå i anslutning till avtalet ska finan
sieras inom budgeten för social verksamhet. 

Reservationer 
Kent Hansson (M) och Eva Tengeland (M) reserverar sig skriftligen mot 
beslutet. 

Magnus Harjapää (SD) reserverar sig mot beslutet. 

18 år. 

Utdragsbestyikande 
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Ks § 89 forts. 

Ärendets behandling i kommunstyrelsen 
Kent Hansson (M) och Eva Tengeland (M) yrkar att kommunstyrelsen 
ska avstyrka förslaget. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att finner att kom¬
munstyrelsen beslutat enligt Kent Hanssons förslag. 

Votering begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång. 
Den som röstar på sociala utskottets förslag röstar ja. Den som röstar 
på Kent Hanssons (M) förslag röstar nej. 

Efter rösträkning har 7 ledamöter röstat för sociala utskottets förslag 
och 6 ledamöter röstat för Kent Hanssons (M) förslag. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsen 2016-05-25, § 102 
Sociala utskottet 2016-10-05, § 178 
Kommunstyrelsen 2016-10-19, § 94 
Kommunstyrelsen 2016-11-08, § 119 
Kommunstyrelsen 2017-03-08, § 27 
Kommunstyrelsen 2017-04-05, § 61 
Sociala utskottet 2017-04-12, § 107 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse — Ensamkommande ungdomar som fyller 18 år 
Skrivelse av NordSyd 
Protokollsutdrag sociala utskottet, § 107 
Informationsbrev LST 

Ärendebeskrivning 

Sociala utskottet har föreslagit kommunstyrelsen att ingå avtal med 
föreningen NordSyd, där föreningen bemannar och driver ett boende 
för asylsökande ungdomar i Gröna villan, som ägs av kommunen. 

På kommunstyrelsens sammanträde 2017-04-24 behandlas frågan som 
framställts av föreningen NordSyd om ett fortsatt boende i Grästorp. 

Eftersom det nuvarande boendet i Gröna villan kommer att avvecklas 
den sista juni 2017, behöver ärendet behandlas skyndsamt. 

Utdragsbestyikande 
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Ks § 89 forts. 

På kommunstyrelsens sammanträde 2017-04-24 uppstår diskussion med 
anledning av de svårigheter som finns för verksamheten att finna 
bostäder åt de personer med permanent uppehållstillstånd som 
kommunen enligt lag är skyldiga att bl.a. ombesörja bostad till. 
Förvaltningen hade planerat att vid behov kunna använda Gröna villan 
till bostäder åt dessa människor. Om kommunen inte hittar andra 
alternativ finns en risk att kommunen eventuellt behöver betala för att 
inhysa människor på hotell, vilket kostar mer. 

Beslutsexp: 
Föreningen NordSyd 

to 4 
Utdragsbestyikande 
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VOTERINGSPROTOKOLL FÖR KOMMUNSTYRELSEN 

Datum: 2017-04-24 

Ärende § 89 

Votering nr: 1 

Ledamot Tjänstgörande ersättare När
varande 

Ja Nej Nedlagd 

Kent Larsson (M) X 

Tobias Leverin (C) X 

Jens Persson (S) X 

Carina Torpenberg (M) X 

Eva Tengeland (M) X 

Kent Hansson (M) X 

Maria Toll (C) Johanna Ekekrantz (C) X 

Svante Classon (C) X 

Dag Hardyson (L) Per Götell (L) X 

Tobias Svensson (S) Emma Andersson (S) X 

Kristina Eriksson (S) X 

Göran Enström (S) X 

Magnus Harjapää (SD) X 

Summa: 
7 6 

Ordförande 

Justerat: 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2017-04-24 
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Utdragsbestyikande 
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Grästorp 2017-04-24 

Reservation 

Undertecknade reserverar oss mot KS beslut angående hantering av ensamkommande 
ungdomar, som fyller 18 eller har blivit åldersuppskrivna, etter den 30 juni 2017. 

- V i anser inte att underlaget til l beslut är tillräckligt bra för att ta beslut på. 

- Den "Gröna Villan" som avses lånas ut är, enligt vårt sätt att se, bättre att den kan bli 
boslad för de asylsökande med uppehållstillstånd som Grästorps kommun är skyldig 
att ta emot. 

- V i vill inte att Grästorps kommun ska ta den ekonomiska risk som kan dölja sig i 
beslutet. 

Eva Tengeland 

to Or Utdiagsbestyrkande 


