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Medborgarförslag nr 20/20 I 9 - Återtagande av återbetalningskrav

riktade till Frivilliga Familjehem

Socialnämndens beslut

Bifalla medborgarförslaget nr 20/20'19 - återtagande av återbetahlmgskravet 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

ensamkormnande ungdomar som rotat sigi kommunen bo kvar i 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 § 11:5. Ansökan skulle ske på
blankett som publicerades på kommunens hemsida Frivilliga Familjehem (FFI-I) har 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 återbetalningskmvet riktade till

Frivilliga Familjehem med 483 750 kronor.

Propositionsordning

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

fallet.

Expedieras

Förslagss tällaren

Konununfullmäktige

Qm
Justerandes slgnaturer Utdragsbestyrkande



Röstförklaring Socialnämnden 2019-06-19 SA/ CO ' L/

Med anledning av beslut i ärende om ätertagande av återbetalningskrav riktade till Frivilliga
familjehem.

Jag röstar nej till beslutet om avskrivning av återbetalningskravet då det inte sammanfaller med
redan tagna eniga beslut som tagits i Socialnäñ'mden 2018 vilket utvisar att de återkrävda medlen
inte använts i enlighet med tagna riktlinjer som tagits av en enig socialnämnd.


