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ö Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Beredskapsutskottet 2016-02-10 

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 Michael Solander - Andreas L M 

Ersättare Tjänstgörande §§ 
M Hampe Klein X 

KD Arne Ekstrand X 
ÖP Lennart Berneklint X 
RP Roger Johansson X 
V Andreas Lennkvist Manriquez X 

Övriga närvarande Funktion 
Jan-Olof Friman Kommundirektör 
Kent Gullberg Samhällsbyggnadschef 
Anders Lindblad Tf. Socialförvaltningschef 
Kent Henningson Produktionschef 
Staffan Erlandsson Skoldirektör 
Eva Wiström Kultur- och fritidschef 
Katarina Leinar Ekonomichef 
I Ielena Cronberg Kommunikationschef 
Peter Freme Kanslichef 
Jenny Nilsson Säkerhetsstrateg 
Peter Wihlner (SD) Adjungerad 
Fredrik Zethrjeus Sekreterare 

Justerandes signaturer 7 Utdragsbestyrkande 



o Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Beredskapsutskottet 2016-02-10 

BERU § 1:1 

Upprop, fastställande av dagordning och närvarorätt 

Beredskapsutskottets beslut 

1. Dagordningen fastställs enligt nedan. 

2. Peter Wihlner (SD) adjungeras vid sammanträden i beredskapsutskottet samt ges närvaro-
och yttranderätt vid sammanträden i beredskapsutskottet. 

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

Närvarorätt 
Peter Wihlner (SD) föresläs adjungeras vid sammanträden i beredskapsutskottet samt ges 
närvaro- och yttranderätt vid sammanträden i beredskapsutskottet. 

Justerandes signaturer ftcF Utdragsbestyrkande 



ö Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Beredskapsutskottet 2016-02-10 

BERU § 1:2 

Val av justerare och information 

Beredskapsutskottets beslut 

Beredskapsutskottet beslutar att utse Ann-Christine Furustrand (S) till justerare. Protokollet 
justeras senast tisdagen den 16 februari, kl. 14.00, kommunkansliet. 

Sammanfattning 
Mats Larsson (S) föreslår Ann-Christine Furustrand (S) till justerare. Protokollet föreslås 
justeras senast tisdagen den 16 februari, kl. 14.00, kommunkansliet. 

Information 

Justerandes signaturer Utdragsbest/rkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Beredskapsutskottet 2016-02-10 

BERU § 1:3 Dnr. KS 2015/0083 

Allmän information 

Beredskapsutskottets beslut 

Till protokollet notera att muntlig information och diskussion om nuläget och framtiden 
angående flyktingsituation har skett. 

Sammanfattning 
Anders Lindblad, Tf. Socialchef, informerar om Migrationsverkets prognos och 
konsekvenserna utifrån kommande lagstiftning (se bilaga 1). 

Kent Henningson, Produktionschef, informerar villkoren, förutsättningarna samt situationen 
för nyanlända när det gäller undervisning samt lokalsituationen i Österåkers kommun (se 
bilaga 2). 

Jenny Nilsson, Säkerhetsstrateg, informerar om samverkan mellan Österåkers kommun, 
Polismyndigheten och bevakningsföretag för den externa tryggheten. På boenden är det 
entreprenören som ansvarar för tryggheten. 

Eva Wiström, Kultur- och fritidschef, informerar om de aktiviteter som har genomförts och 
kommer att genomföras i samarbete med föreningar i Österåkers kommun. 

Michaela Fletcher (M) informerar att dels ska ett PM gällande ansvarsfördelning arbetas fram 
från Socialförvaltningen och dels att Strategin mot religiös och annan extremism ska 
kompletteras med hedersrelaterat våld. 

Beslutsunderlag 
- Muntlig information och diskussion. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar att till protokollet notera att muntlig information och diskussion 
om nuläget och framtiden angående flyktingsituation har skett. 

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

Expedieras 
- Kansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



O Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Beredskapsutskottet 2016-02-10 

BERU § 1:4 Dnr. KS 2015/0083 

Överenskommelse med Migrationsverket 

Beredskapsutskottets beslut 

Notera till protokollet att avtal med Migrationsverket är undertecknat. 

Sammanfattning 
Avtal med Migrationsverket är undertecknat. 

Beslutsunderlag 
- Muntlig information. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar att notera att avtal med Migrationsverket är undertecknat. 

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

Expedieras 
- Kansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



o Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Beredskapsutskottet 2016-02-10 

BERU § 1:5 Dnr. KS 2015/0425 

Uppförande av modulbostäder för ensamkommande 

Beredskapsutskottets beslut 

En modulbyggnad innehållande 30 st enkelrum uppförs på kommunens fastighet Husby 4:15 
alternativt, om något hinder skulle visa sig föreligga för denna lokalisering, på Armadas 
Fastighets ABs fastighet Husby 4:37. Uppförande och framtida förvaltning beställs av Armada 
Fastighets AB. 

Sammanfattning 
Österåkers kommun behöver en andra etablering av modulbostäder för ensamkommande 
flyktingbarn. Kommunens fastighet Husby 4:15 har bedömts vara den lämpligaste 
lokaliseringen. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2016-02-04. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Samhällsbyggnadsförvaltningens besluts förslag 
innebärande att en modulbyggnad innehållande 30 st enkelrum uppförs pä kommunens 
fastighet Husby 4:15 alternativt, om något hinder skulle visa sig föreligga för denna 
lokalisering, på Armadas fastighet Husby 4:37. Uppförande och framtida förvaltning beställs 
av Armada Fastighets AB. 

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

Expedieras 
- Samhällsbyggnads förvaltningen 

Justerandes signaturer » , C"7 Utdragsbestyrkande 



Sammanträdesprotokoll för Beredskapsutskottet 2016-02-10 

O Österåker 

BERU § 1:6 Dnr. KS 2016/0084 

Riktlinjer för samhällskontrakt 

Beredskapsutskottets beslut 

Kommundirektören får i uppdrag att ta fram underlag till riktlinjer för samhällskontrakt 
mellan Österåkers kommun och de flyktingar som får placering i kommunen. 

Sammanfattning 
Arbeta fram ett underlag till riktlinjer för samhällskontrakt mellan Österåkers kommun och de 
flyktingar som får placering i kommunen. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar att Kommundirektören får i uppdrag att ta fram underlag till 
riktlinjer för samhällskontrakt mellan Österåkers kommun och de flyktingar som får placering 
i kommunen. 

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

Expedieras 
- Kommundirektören 
- Kansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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MIGRATIONSVERKETS "PROGNOS" 
FEBRUARI 2016 

• En miljon sin tillflykt till EU 2015 
• UNHCR minst lika många 2016 
• Finns redan 600 000 i Europa ej registrerade 
• Till Sverige 163 000 år 2015 
• Varav drygt 35 000 ensamkommande (jfr 

2000-2014: totalt 28 000) 
• Störst betydelse gränskontrollen EUs yttre 

gräns 



MIGRATIONSVERKETS "PROGNOS" 
FEBRUARI 2016 (forts) 

• "Effekter av gränskontroller tenderar att avta 
övertid efterhand som sättet att resa 
anpassas" 

• Relativt stabilt januari-april (drygt 700 per 
vecka årstakt: ca 35 000 varav 
ensamkommande senaste veckan: 55!) 

• Osäkerheten stor för andra halvåret 
• "En utveckling liknande den under 2015...går 

inte att utesluta" 



MIGRATIONSVERKETS "PROGNOS" 
FEBRUARI 2016 (forts) 

• "Prognosen tar hänsyn till föreslagna 
lagändringar" 

• Marginalerna för samhället är mindre än 2015 
• 27 000 av belagda 104 000 Abo måste ersättas 

första halvåret 2016 
• Behövs "nya typer av lösningar" 
• Inskrivna i asylmottagningen: 180 000 varav en 

tredjedel i skolålder (7-19 år) 
• 160 000 behöver bosättning 2016-2017 oavsett 

prognosalternativ-2016: 68000; 2017: 90000! 



MIGRATIONSVERKETS "PROGNOS" 
FEBRUARI 2016 (forts) 

• Handläggningstiden ökar från 9 till 15 månader 
• Brist på anvisningsbara platser - ny lag 1 mars 
• Överklaganden kommer att öka (sexdubblas till 2017) 

idag handläggningstid 3,6 månader 
• Beräknar att registrera drygt 30 000 

"återvändandeärenden" 2016 
• Knappt 12 000 beräknas återvända självmant 2016 
• Ca 3 600 kommer att överlämnas till Polisen 
• Antalet ärenden som överlämnas där personen avvikit 

är fortsatt högt 



NYA LAGAR mm 

Ny lag 1 mars: 
• Nyanländ som beviljats uppehållstillstånd och personer 

med uppehållstillstånd pga anknytning 
• Ej ensamkommande barn 
• Kommunen skyldig to emot onvisod 
• Hänsyn tas till: 

- Arbetsmarknad 
- Befolkningsstorlek 
- Sammantagna mottagande av nyanlända och 
ensamkommande samt asylsökande som vistas 



NYA LAGAR mm (forts) 

Ny anvisningsmodell ensamkommande barn och 
unga från 1 april (gissningsvis som ovan) 

Förväntad lag 29 april: anpassning till 
minimikraven i internationella konventioner och 
tillfälligt uppehållstillstånd blir regel (TUT istället 
för PUT) 
Undantag asylsökande före 24 nov 2015 



LÄGET ÖSTERÅKER JUST NU 

• Ensamkommande 139 varav 119 asylsökande 
- Familjehem i Österåker: 12 
- Externa familjehem: 31 
- HVB Vårljus 16 
- HVB Förenade Care 12 
- HVB externa 25 
- Gruppboende/värdfam 43 
• Knappt femtiotal vuxna och familjer (varav barn 

28) 



PÅ GÅNG: 

• Överenskommelse med Migrationsverket från 
15 februari om 150 asylsökande + 22 
uppehållstillstånd 

• Stödboende ny form, 1000:-/plats ; ingår inte i 
"överenskommen plats" 

• Bostadsrigg A från 1 mars (HVB som driftas av 
PF): 28-30 platser 

• Solskiftet HVB (Vårljus) 11 - 14 platser 
• Bostadsrigg B, maj?, HVB 30 platser? 



Nyanlända i undervisning 

Be red skåps utskottet 10 februari 2016 
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Nyanlända 
• Alla barn som söker asyl i 

Sverige har rätt att gå i 
skolan. Kommunen ansvarar 
för att ge asylsökande barn 
som bor inom kommunen 
möjlighet att gå i skolan på 
samma villkor som andra barn 
som bor i Sverige. 

• Barnet bör få börja senast en 
månad efter ankomsten till 
Sverige eller så snart det är 
lämpligt mgd hänsyn till 
barnet? personliga 

Kommunen har rätt till statlig 
ersättning för asylsökande barn i 
skola eller förskola. 

0 Österåker 



Nyanlända elever - en heterogen grupp 
• Asylsökande (ensam eller med familj) 

• Anhöriginvandrare 

• Barn till arbetskraftsinvandrare 

• Barn till papperslösa 

• (Svenska medborgare som till exempel bott utomlands 
och inte tidigare gått i den svenska skolan) 

• De nyanlända eleverna är alltså en heterogen grupp och 
deras skolbakgrund ser också olika ut. Det som de allra 

slU nyanlända eleverna har gemensamt är att de har 
Brutit upp från det sammanhang där de tidigare levt och 
att de oftast inte har svenska som sitt modersmål. 

0 Österåker 



Förskola 

•Vi har under 2015 
tagit mot ungefär 5 
nyanlända till våra 
förskolor. Ingenting 
tyder på att behovet 
av förskoleplatser 
kommer att öka 
drastiskt, de närmaste 

.*6 månaderna. 

Samma regler gäller 
asylsökande som för 
övriga beträffande 
kötid och när förskola 
ska erbjudas. 

Sida 4 | 2016-02-15 o Österåker 



Grundskola 

• 25 elever finns i vår 
mottagningsgrupp på 
Solskiftesskolan. 

• 30 elever i 
förberedelseklass på 
Sö ras ko I an 

• 42 elever har 
direktplacerats i våra 
grundskolor grunasi 

• Mottagningsenhet kartlägger 
elevens status och behov 
(Lagkrav fr.o.m. I /1 2016) 

• Enheten bemannas idag med 
mottagningsgruppens lärare 
samt en skolsköterska (20%) 

Sida 5 j 2016-02-15 0 Österåker 



Gymnasiet 

• 92 elever finns idag i 
gymnasieskolans 
Språkintroduktion. 

• Skolans undervisning är 
idag spridd i flera olika 
lokaler, t.ex. 
Kulturknuten. 

. f 

vux 
• SFI - för invandrare som 

saknar tillräckliga 
kunskaper i svenska. 
Kurserna ger 
grundläggande kunskaper 
i svenska språket och om 
det svenska samhället. 

• Ej flyktingar 

• Arbetskrafts- och 
"kärleksinvandring" 

Sida 6 | 20 i 6-02-15 Österåker 



Utmaningar 
Lärartillgång 

• Det råder i grunden brist på 
lärare i Sverige, Österåkers 
kommun är inget undantag. 

• För undervisning av 
nyanlända är bristen på SVA-
lärare mest märkbar. 

• f 

Sida 7 i 2016-0! O Österåker 


