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0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Beredskapsutskottet 2017-1 1-14 

Närvarolista 

Parti Ledamöter Närvarande Ej tjänstgörande §§ Ersättare §§ 

M Michaela Fletcher X 
L Mathias Lindow X 
S Ann-Christine Furustrand X 
M Johan Boström X 
C Michaela Haga X 
S Mats Larsson X 

MP Jonas Jonsson - Arne E. 

Ersättare Tjänstgörande §§ 

M Hampe Klein X 
KD Arne Ekstrand X 

ÖP Lennart Berneklint X 
RP Roger Johansson -

V Andreas Lennkvist Manriquez -

Övriga närvarande Funktion 
Jan-Olof Friman Kommundirektör 
Kent Gullberg Samhällsbyggnadschef 

Susanna Kiesel Social direktör 

Katarina Freme Ekonomichef 

Peter Freme Kanslichef 

Fredrik Zethneus Kommunsekreterare 

Justerandes signaturer !AS~ Utdragsbestyrkande nu-



ö Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Beredskapsutskottet 2017-1 1-14 

BERU § 3: 1 

Upprop och fastställande av dagordning 

Beredskapsutskottets beslut 

Dagordningen fastställs enligt nedan. 

Sammanfattning 
Till sammanträdet har utsänts kallelse med förslag till dagordning samt tillhörande handlingar. 

Ärende som tillkommer 
Nvtt ärende Uppförande av modulbostäder i Österåkers kommun för nyanlända i enlighet med 
Bosättningslagen blir nummer fyra på d agordningen. 

Ändring av rubrik och plat s i dag ordning 
Ärendet Myndiga under asylprocessen - information ändras till A te rre do visning av uppdrag avseende 
ekonomiska, praktiska respektivejuridiska förutsättningar kring ensamkommande minderåriga asylsökanden 
som är i asylprocess att få bo kvar i Österåkers kommun och blir nummer fem på dago rdningen. 

Ärende som utgår 
Punkten Övriga fr ågor utgår. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



O Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Beredskapsutskottet 2017-1 1-14 

BERU § 3:2 

Val av justerar e 

Beredskapsutskottets beslut 

Beredskapsutskottet utser Ann-Christine Furustrand (S) till justerare . Protokollet justeras i 
omedelbar anslutning till sammanträdet. 

Sammanfattning 
Mats Larsson (S) föres lår Ann-Christine Furustrand (S) till justerare. Protokolle t föresläs 
justeras i omedelbar anslutning till sammanträdet. 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



O Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Beredskapsutskottet 2017-1 1-14 

BERU § 3:3 Dnr. KS 2017/0326 

Bostadsprognos - information 

Beredskapsutskottets beslut 

Notera informationen om bostadsprognos till protokol let. 

Sammanfattning 
Muntlig redovisning om bostadsprognosen. 

Beslutsunderlag 
Socialdirektören och Samhällsbyggnadschefen redogör för bostadsprognosen. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar att notera informadonen om bostadsprognos till proto kollet. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om beredskapsutskottet beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande 
och finner att så är fallet. 

Expedieras 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer 

w? 
Utdragsbestyrkande 



G Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Beredskapsutskottet 2017-1 1-14 

BERU § 3: 4 Dnr. KS 2017/0327 

Uppförande av modulbostäder i Österåkers kommun för nyanlända 
i enlighet med Bosättningslagen 

Beredskapsutskottets beslut 

Under förutsättning att erforderliga tillstånd erhålles uppförs ytterligare en modulbyggnad 
innehållande totalt 5 st 4-rumslägenheter på kommunens fastighet vid Solskiftesskolan. 
Uppförande inklusive sökandet av e rforderliga tillstånd och framtida förvaltning beställs av 
Armada Fastighets AB. 

Sammanfattning 
Österåkers kommun behöver uppföra modulbostäder för nyanlända. På platsen för den 
etablering av bostadsmoduler som finns vid Solskiftesskolan har det bedömts lämpligt att 
uppföra ytterligare en länga med 5 bostadslägenheter. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2017-11-13. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall til l Samhällsbyggnadsförvaltningens besluts förslag 
innebärande att under förutsättning att erforderliga tillstånd erhålles uppförs ytterligare en 
modulbyggnad innehållande totalt 5 st 4-rumslägenheter på kom munens fastighet vid 
Solskiftesskolan. Uppförande inklusive sökandet av erforderliga tillstånd och framtida 
förvaltning beställs av Armada Fastighets AB. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om beredskapsutskottet beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkanden 
och finner att så är fallet. 

Expedieras 
- Armada Fastighets AB 
- Samhällsbyggnads förvaltningen 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



Sammanträdesprotokoll för Beredskapsutskottet 2017-1 1-14 

G Österåker 

BERU § 3 :5 Dnr. KS 2017/0290 

O 

Aterredovisning av uppdrag avseende ekonomiska, praktiska 
respektive juridiska förutsättningar kring ensamkommande 
minderåriga asylsökanden som är i asylprocess att få bo kvar i 
Österåkers kommun 

Beredskapsutskottets beslut 

Notera återredovisningen av uppdrag jämte ordförandens skrivelse samt informationen Rutiner 
vid återsökning frå n Migrcitionsverket för minderåriga barn och Svar till revisorerna efter granskning av 
hantering och ansökan av statsbidrag inom fly ktingmottagandet t ill protokollet. 

Protokollsanteckning 
Michaela Fletc her (M) lämnar en protokollsanteckning 
Reglementen säger att detta är en fråga för Social nämnden, i egenskap av myndighetsutövare. 
Juridiska förutsättningar finns inte för att generellt besluta om att lata de so m blir myndiga och 
som fortfarande befinner sig i asylprocessen st anna i Österåker kommuns regi (hantering). 
Viktigt att separera de två frågeställningarna: 
1. Vad säger lagen (som i nte tillåter att kommuner fattar generella beslut (lika inför lagen) 
Och då återstår frågan om bidrag, liknande det som Stockholms stad har givit till 
Stadsmissionen. 
2. Kan vi ge bidrag till de frivilliga familjer som upplåter sina hem till de som under 
asylprocessen blir myndiga. Vår åsikt är att det måste vara kristallklart hur dessa medel i så fall 
utbetalas, vad familjerna förpliktigar sig till, hur länge medel/bidrag(?) betalas ut mm. Detta är 
en fråga för soc ialnämnden. 
Anledningen till att detta inte tas upp på Kommunstyrelsen är för att inte tappa tid, dvs 
Socialnämndens sammanträde ligger före nästa Kommunstyrelse och som nämnt ovan, frågan 
hanteras inom Socialnämnden enligt reglementet. 
Michaela Fletc her (M) 

Mathias Lindow (L) lämnar en protokollsanteckning 
Vi i I iberalerna anser att civilsamhället gör en mycket stor och viktig insats för integrationen 
av den stora grupp ensamkommande barn- och ungdomar som kom till Österåker under 
hösten 2015. Migrationsverkets handläggningstider har varit alltför långsamma och när vi nu 
står inför det faktum att flertalet av dessa ungdomar nu fyller 18 år så anse r vi att Österåkers 
kommun ska använda en del av det statliga bidraget till att ge ett bidrag till föreningen 
Frivilliga familjehem i Ös teråker för de ensamkommande som de fixar ett boende till hos 
privatpersoner under den fortsatta asylprocessen. De här frivilliga familjehemmen gör en 
enorm insats och att kunna ge dem ett bidrag är en viktig markering för att visa vart stöd från 
politiken för deras engagemang. 
Mathias I indow (J,) 

Forts. 

justerandes signaturer 
PfCr 

Utdragsbestyrkande 



o Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Beredskapsutskottet 2017-1 1-14 

Forts. BERU § 3:5 

Ann-Christine Furustrand (S) lämnar en protokollsanteckning 
Över den s k blo ckgränsen finns en klar majoritet mellan allianspartier och opposition om att 
låta de unga ensamkommande få bo kvar i kommunen under asylprocessen. Till stöd för att 
lösa uppgiften har regeringen avsatt pengar. För Österåkers del handlar det om cirka 2 
miljoner kronor för 2017 och 2018. Det handlar om några få unga, och under en begränsad 
tid. 
Vår förväntan är att arbetet i kommunen skall ske målinriktat, att det inte skall föreligga någ ra 
som helst dubier om vad Österåker som kommun vill i den här frågan, och att allt arbete sker i 
riktning till ett genomförande. Vår förväntan är också att det tas fram ett konkret förslag som 
visar hur vi i Ös teråker ämnar förverkliga att de unga ensamkommande nu skall kunna stanna 
under asylprocessen utifrån alla param etrar. Här finns föreningar som kommunen godkänt 
som är beredda att vara kommunen behjälplig och att ta fram ett system för ekonomisk 
kompensation borde vara möjlig. 
Det hade varit tacknämligt att Kommunstyrelsen i sin särställning som övergripande ansvarig 
slagit fast en viljeinriktning, och det är inte för sent än att göra det, viket vi tror är helt 
nödvändigt för att få fart i arb etet och undanröja minsta tvivel. 
Ann-Christine Furustrand och Mats Larsson (S) 

Michaela Haga (C) lämnar en protokollsanteckning 
Det är viktigt att vi skapar bästa förutsättningar för de asylsökande ungdomar som fyller 18 år 
för att de ska kunna gå klart skola och ha en fortsatt trygg vardag i vår kommun. 
Civilsamhället har gått in och frivilliga familj ehem har öppnat upp sina hem för att undvika att 
ungdomar som har etablerat sig i kommunen ska skickas till något av Migrations verkets 
anläggningsboenden. En viljeinriktning från kommunstyrelsen hade varit önskvärt, men då 
tidsbrist nu råder och ärendet ska hanteras av socialnämnden nästa vecka så gör jag detta 
medskick. 
Det är önskvärt att socialnämnden under nästa vecka fattar et t positivt beslut om att fördela ut 
de statliga medel som föreningsstöd, avseende stöd för att e nsamkommande som fyller 18 år 
som väntar beslut om upphållstillstånd ska kunna stanna i kommunen. Liknande den modell 
som Stockholms stad har tagit fram. 
Michaela Haga (C) 

Arne Ekstrand (KD) lämnar en protokollsanteckning 
KD anser att ungdomar i asylprocess, som fyller 18 år, skall få bo kvar i vår kom mun. De 
medel som staten tilldelat för detta skall tilldelas berörda frivilligorganisationer i Österåker. 
Beslut tas i Socialnämnde n kompletterat med en avsiktsförklaring i Kommunstyrelsens. 
Arne Ekstrand (KD) 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen gav 2017-10-04, § 9:34 uppdrag avseende ekonomiska, praktiska respektive 
juridiska förutsättningar kring ensamkommande minderåriga asylsökanden som är i 
asylprocess att fa bo kvar i Österåkers kommun 

Forts. 

Justerandes signaturer 

hCr 
Utdragsbestyrkande 



O Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Beredskapsutskottet 2017-1 1-14 

Forts. BERU § 3:5 

Beslutsunderlag 
- Michaela Fletchers (M) skrivelse daterat 2017-11-13. 
- Socialförvaltningens PM daterat 2017-10-20. 
- Kommunkansliets tjänsteudåtande daterat 2017-10-18. 
- Socialförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2017-04-05. 
- Socialförvaltningens Rutiner vid återsökning från Migrationsverket daterat 2017-04-05. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar att notera återredovisningen av uppdrag jämte ordförandens 
skrivelse samt informationen Rutiner vid återsökning frå n Migrationsverket jor minderåriga barn och 
Svar till revisorerna efter granskning av hantering och ansökan av statsbidrag inom flyktingmottagandet till 
protokollet. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om beredskapsutskottet beslutar enligt Michaela Fletche rs (M) yrkande 
och finner att så är fallet. 

Expedieras 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 


