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SN § 6:4 Dnr. SN 20|9/OO40

Medborgarförslag nr 20/20 I 9 - Återtagande av återbetalningskrav

riktade till Frivilliga Familjehem

Socialnämndens beslut

Bifalla medborgarförslaget nr 20/2019 - återtagande av återbetalningskravet riktat till

Frivilliga Familjehem med 483 750 kronor.

Anmärkning
Det noteras till protokollet att Norma Aznar (V), Christine Segard (C), Emma Hammenstig
(S) och Peter Schön (V) anmäler Jäv och deltar således mte i behandlingen av ärendet.

Ledamöterna för (M) och (RP) deltar ej i beslutet till förmån för tidigare beslut.

Särskilt uttalande

Ledamöterna för (M) medges lägga ett särskilt uttalande till protokollet vilket (RP) biträder

(bilaga).

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2019-04-29 att remittera medborgarförslaget nr 20/2019 till

Socialnämnden som på delegation från fullmäktige fattar beslut med anledning av förslaget.

Regeringen införde ett tillfälligt kommunstöd för att stödja de kommuner som vill låta

ensamkommande ungdomar som rotat sig i kommunen bo kvari stället för att flytta till ett av
Migrationsverkets anläggningsboenden efter '18 årsdagen. Socialnämnden antog riktlinjer för

fördelning av tillfälligt bidrag till föreningar 2017-12-14, SN § 1 '15. Ansökan skulle ske på
blankett som publicerades på kommunens hemsida. Frivilliga Familjehem (FFI-I) hm varit

verksamma sedan sommaren 2017 för att de ungdomar som befinner sig i asylprocess ska
kunna bo kvar 1 Österåker.

Förslag till beslut

Christina Funhammar (M) redogör för Socialförvaltningens beslutsförslag innebärande:

Bifalla medborgarförslaget nr 20/2019 - återtagande av återbetalnmgskmvet riktade till

Frivilliga Familjehem med 483 750 kronor.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om Socialnämnden beslutar enligt förslaget till beslut och finner att så är

fallet.

Expedieras

Förslags s tällaren

Kommun fullmäktige

?424ch
Justerandes sflgnaturer Utdragsbestyrkande



Österåker
Sammanträdesprotokoll för Socialnämnden 2019-08-29

SN § 7:I2 Dnr. SN 20l9/0040

Utbyte av bilaga röstförklaring

Socialnämndens beslut
Socialnämnden medger utbyte av bilaga röstfötklaring i §§ 6:4 och 6:5 vid nämndens
sammanträde 2019-06-19.

Sammanfattning
Vid nämndens samnmnträdc 2019-06-19 lämnades av misstag felaktig bilaga röstförklaring i

ärendena §§ 6:4 och 6:5. Ordföranden föreslår utbyte av bilagorna vilket inte påverkar

innehållet i beslutet.

Förslag till beslut

Christina Funhammar (M) yrkar att Socialnämnden medger utbyte av bilaga röstförklaring i

§§ 6:4 och 6:5 vid nämndens sammanträde 2019-06-19.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om Socialnämnden beslutar enligt Christina Funlmmmnrs (M) yrkande

och ñnncr att så är fallet.

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande
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Förklaring Socialnämnden 2019n06-19 -J/"/ 6. Å/

Med anledning av beslut i ärende om återtagande av återbetalningskrav riktade ti|| Friviliiga

familjehem.

Den moderata gruppen avstår att delta i beslutet om avskrivning av återbetalningskravet då det inte

sammanfaller med redan tagna eniga bes|ut som tagits i Socialnämnden 2018 vilket utvisar att de

återkrävda medlen inte använts i enlighet med tagna riktlinjer som tagits av en enig socialnämnd.



Österåker

Skickas tiil:

Kommunfullmäktige i Österåkers kommun
Kommunkansliet
i 34 86 Åkersberga

Medborgarförslag

Förslag (endast ett ämne)*
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Beskrivning*
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m jag samtycker till publicering av mitt namn tillsammans med mitt medborgarförslag påkommunens webbplats. Om jag inte samtycker publiceras endast medborgarförslaget.



Medborgarförslag

Förslag

Jag föresiår att kommunfullmäktige ger socialnämnden i uppdrag att återta sitt krav på återbetalning
av 483 750 kr riktat till Frivilliga Familjehem.

Beskrivning

En levande demokrati kräver aktiva medborgare. En sådan demokrati förutsätter ett aktivt

föreningsliv, ett väl fungerande civilsamhälle. Detta kompletterar på viktiga punkter de statliga och
kommunala samhällsfunktionerna.

Den ideella föreningen Frivilliga Familjehem har på ett beundransvärt sätt medverkat till att över 50
asylsökande ungdomar här i kommunen har fått någonstans att bo och mat för dagen. De har
därigenom kunna skapa ett nätverk av personer och föreningar, som aktivt medverkat till deras
integration här i Österåker.

Frivilliga Familjehem fick i januari 2018 i uppdrag av kommunen att förmedla drygt en miljon av de
tre miljoner kronor, som kommunen tilldelades av regeringen under 2017 och 2018. I regeringens
anvisning angavs att dessa pengar var avsedda att stödja ensamkommande unga asylsökande i sina
vistelsekommuner. Socialnämnden I Österåker menade att dessa pengar endast borde användas för
dem som anvisats till kommunen av Migrationsverket.

Frivilliga Familjehem fick aldrig, trots pästötningar, någon “sta från kommunen över vilka ungdomar
som beslutet gällde, alltså var anvisade till kommunen. Den första återredovisningen av utbetalda
medel skedde först i augusti 2018, drygt 7 månader efter det att Frivilliga Familjehem börjat fördela
de statliga pengarna.

Vid denna redovisning medförde Frivilliga Familjehem listan över de unga flyktingar som fått bidrag
och vilka summor som utgått. Kommunens representant talade då om vilka namn som var
bidragsberättigade och vilka som inte var det. Först då efter mer än sju månader!

Många familjer, som tagit emot ungdomar i sina hem, valde att frivilligt minska de bidrag de kunnat
få för att pengarna skulle räcka till dem som bodde här men som inte var anvisade till kommunen. Nu
vill kommunen att dessa pengar, som familjerna i solidaritet med andra avstått från, ska” återkrävas
av Frivilliga Familjehem.

I avtalet mellan kommunen och Frivilliga Familjehem står inget om den exakta storleken på bidraget
som skulle utbetalas till familjerna, bara en summa per bidragsberättigad ungdom som kommunen
beräknat bidraget efter.

Socialnämnden krävde i sitt beslut den 20 december 2018 att Frivilliga Familjehem skall återbetala
483 750 kr, eftersom nämnden anser att fel ungdomar fått del av stödet. Om nu detta krav kommer
att genomföras kommer inte pengarna att återbetalas till staten utan blir ett bidrag till ekonomin i

kommunen med landets lägsta kommunalskatt.

Detta är ett omänskligt sätt att löna en hårt arbetande ideell förening, en förening som lagt ner
hundratals, ja tusentals timmar, för att unga människor som vistats i Österåkers kommun skulle
kunna överleva på ett värdigt sätt och få en möjlighet att via kontakter skapa nätverk, finna vägar till

studier och arbete och bli en del av vårt samhälle.

Inte minst med tanke på att kommunen just denna sista vecka i mars 2019 vädjat om frivilligarbete
inom en rad kommunala områden, bör det civila samhället stödjas och inte motarbetas genom
orimliga ekonomiska krav.


