
Tjänsteutlåtande 

0 Österåker 

Kommunstyrelsens kontor Till Kommunstyrelsen 

Datum 2018-02-19 
Dnr KS 2017/0237 

Svar på mo tion nr 15/2017 från Francisco Contreras (V) - Motion om 
flyktingungdomar 

Sammanfattning 
I en motion väckt av Kommunfullmäktige 2017-09-18, § 6:17, föreslår motionären att 
Kommunfullmäktige ska besluta att de flyktingungdomar som bor i kommunen och som fyller 18 år 
innan asylansökan av avgjord ska få bo kvar i Österåkers kommun. 

Beslutsförslag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 
besluta 

Motion nr 15/2017 anses besvarad med hänvisning till Socialnämndens beslut om riktlinjer för 
fördelning av tillfälligt kommunbidrag 2017-12-14, § 11:5. 

Bakgrund 
Socialförvaltningen skriver i tjänsteutlåta nde daterat 2018-01 -10: 
"Motionärerna yrkar i sin motion att Kommunfullmäktige ska besluta att de flyktingungdomar som 
bor i kommunen och som fyller 18 år innan asylansökan är avgjord ska få bo kvar i Österåker. 

Socialnämnden har beslutat att anta riktlinjer för ett tillfällig t bidrag som kan sökas av förening 
som arbetar för att målgruppen, som avses i motionen, ska kunna bo kvar i kommun en under 
pågående asylprocess. Socialnämndens beslut fattades i december 2017 (SN § 11:5)." 

Skolförvaltningen skriver i tjänsteutlåtande daterat 2018-01-02: 
"Asylsökande som fyller 18 år anses som vuxna och ansvar för boende övergår från kommunen till 
Migrationsverket. Enligt skollagen har ungdomar rätt att gå klart pågående gymnasieutbildning i 
den nya vistelsekommunen. Riksdagen beslutade i november 2017 om ett tillfälligt kommunbidrag 
för att möjliggöra för kommunerna att låta asylsökande ungdomar som fyller 18 år att bo kvar i den 
kommun där de placerades som ensamkommande, i avvaktan att deras asylansökan prövas. 
Socialnämnden har i december 2017 beslutat att fördela medel från det tillfälliga kommunbidraget till 
föreningar som arbetar för att möjliggöra för berörda ungdomar att bo kvar i kommunen under 
asylprocessen. 

Skolnämnden ansvarar för att erbjuda gymnasieutbildning för ungdomar som bor i kommunen. 
På språkintroduktion i Österåkers gymnasium, fanns i november 2017 62 asylsökande elever varav 
39 var 18 år eller äldre. Ytterligare 18 asylsökande fyller 18 år under 2018. De flesta elever inom 
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Tjänsteutlåtande 
0 Österåker 

språkintroduktion har i dag bristfällig skolbakgrund, vilket bland annat ställer stora krav på 
anpassning av undervisningen, kompetens och tillgång till elevhälsa vilket bör beaktas i samband 
med beslut om framdda fördelning av eventuella kommunbidrag och övrig finansiering kring 
målgruppen." 

Förvaltningens slutsatser 
Kommunstyrelsens kontor, Kommunkansliet har inget övrigt att erinra. 

Tidigare beredning 
Skolnämnden har behandlat ärendet 2018-01-30 § 1:7. 
Socialnämnden har behandlat ärendet 2018-01-25 § 1:8. 

Bilagor 
1. Protokollsutdrag Skolnämnden 2018-01-30 § 1:7. 
2. Skolförvaltningens tjänsteudåtande daterat 2018-01-02. 
3. Protokollsutdrag Socialnämnden 2018-01-25 § 1:8. 
4. Socialförvaltningens tjänsteudåtande daterat 2018-01-10. 
5. Protokollsutdrag Socialnämnden 2017-12-14 § 11:5. 

Jan-Olof Friman Peter Freme 
Kommundirektör Kanslichef 

Expedieras 

- Socialnämnden 
- Skolnämnden 
- Kommunkansliet 
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3 Österåker i 
Sammancrädesprotokoll för Skolnänmden 2018-01-30 

SKN § 1:7 DnrSKOU5 2017/0266 

Svar på internremiss motion nr 15/2017 angående flyktingungdomar 

Skolnämndens beslut 
Skolnämnden föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta 

Motion nr 15/2017 angående flyktingungdomar anses besvarad med hänvisning till 
Socialnämndens beslut om riktlinjer för fördelning av tillfälligt kommunbidrag. 

Sammanfattning 
I m otion nr 15/2017 - Motion om flyktingungdomar föreslår motionären att 
Kommunfullmäktige ska besluta om de flyktingungdomar som bor i kom munen och som 
fyller 18 år innan asylansökan är avgjord ska få bo kvar i Österåker. 

Beslutsunderlag 
- Skolförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2018-01-02 

Förslag ti ll beslut 
Kenneth Netterström (M) yrkar bifall till Skolf örvaltningens beslutsförlag innebärande att 
motion nr 15/2017 angående flyktingungdomar anses besvarad med hänvisning till 
Socialnämndens beslut om riktlinjer för fördelning av tillfälligt kommunbidrag. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Skolnämnden beslutar enligt Kenneth Netterströms (M) yrkande och 
finner att sä är fallet. 

Expedieras 
- K ommunstyrelsen 
- Socialnämnden 
- A kten 

<0(/ 
justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



i 
0 Österåker 

Tjänsteutlåtande 

Skolförvaltningen Till Skolnämnden 

Datum 2018-01-02 
Dnr SKOL15 2017/0266 

Svar på internremiss motion nr 15/2017 ang flyktingungdomar 

Sammanfattning 
I motion 15/2017 — Motion om flyktingungdomar föreslår motionären att Kommunful lmäktige ska 
besluta att de flyktingungdomar som bor i kommunen och som fyller 18 år innan asylansökan är 
avgjord ska få bo kvar i Österåker. 

Beslutsförslag 
Skolnämnden föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta 

Motion nr 15/2017 ang flyktingungdomar anses besvarad med hänv isning till Socialnämndens beslut 
om riktlinjer för fördelning av tillfä lligt kommunbidrag. 

Asylsökande som fyller 18 år anses som vuxna och ansvar för boende överg år från kommunen till 
Migrationsverket. Enligt skollagen har ungdomar rätt att gå klart pågå ende gymnasieutbildning i den 
nya vistelsekommunen. Riksdagen beslutade i november 2017 om ett tillfälligt kommunbidrag för att 
möjliggöra för kommunerna att låta asylsökan de ungdomar som fyller 18 år att bo kvar i den 
kommun där de placerades som ensamkommande, i avvaktan att deras asylansökan prövas. 
Socialnämnden har i december 2017 beslutat att fördela me del från det ti llfälliga kommunbidraget till 
föreningar som arbetar för att möjliggöra för berörda ungdomar att bo kvar i kommunen under 
asylprocessen. 

Förvaltningens slutsatser 
Skolnämnden ansvarar för att erbjuda gymnasieutbildning för ungdomar som bor i kommunen. På 
språkintroduktion i Österåkers gymnasium, fanns i november 2017 62 asylsökande elever varav 39 
var 18 år eller äldre. Ytterligare 18 asylsökande fyller 18 år under 2018. De flesta elever inom 
språkintroduktion har i dag bristfällig skolbakgrund, vilket bland annat ställer stora krav på 
anpassning av undervisningen, kompetens och tillgång till elevhälsa vilket bör beaktas i samband 
med beslut om framtida fördelning av eve ntuella kommunbidrag och övrig finansiering kring 
målgruppen. 

Bakgrund 

Tidigare beredning och beslutsunderlag 
Socialnämnden 2017-12-14, dnr 2017/0074. SN § I 1:5 

Staffan Erlandsson 
Skoldirektör 

Kerstin Johansen 
sakkunnig 
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3 
• Österåker 

Sammanträdesprotokoll för S ocialnämnden 2018-01-25 

SN § 1:8 Dnr. SN 2017/0061 

Svar på mot ion nr 15/2017 från Francisco Contreras (v) - "Motion 
om flyktingungdomar" 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden föreslår Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå Kommunstyrelsen 
föreslå Kommunfullmäktige besluta 

Motionen anses besvarad med hänvisning till Socialnämndens beslut SN § 11:5 att anta 
riktlinjer för fördelning av tillfälligt bidrag till förening som arbetar för att möjliggöra för den 
som anvisats som ensamkommande till kommunen och som fyller 18 år under pågående 
asylprocess, att bo kvar i kommunen längst till och med den 30 juni 2018. 

Sammanfattning 
I motion 15/2017 - Motion om flyktingungdomar föreslår motionären att Kommun
fullmäktige ska besluta att de flyktingungdomar som bor i kommunen och som fyller 18 år 
innan asylansökan är avgjord ska få bo kvar i Öster åker. 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2018-01-10. 

Förslag till beslut 
Christina Funhammar (M) yrkar bifall till Socialförvaltningens beslutsförslag innebärande 

Socialnämnden föreslår Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå Kommunstyrelsen 
föreslå Kommunfullmäktige besluta 

Motionen anses besvarad med hänvisning till Socialnämndens beslut SN § 11:5 att anta 
riktlinjer för för delning av til lfälligt bidrag till förening som arbetar för att möjliggöra för den 
som anvisats som ensamkommande till kommunen och som fyller 18 år under pågående 
asylprocess, att bo kvar i komm unen längst till och med den 30 ju ni 2018, 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Socialnämnden beslutar enligt Christina Funhammars (M) yrkande 
och finner att så är fa llet. 

Expedieras 
Kommunfullmäktige 
Akten 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



Tjänsteutlåtande 

H 
Österåker 

Socialförvaltningen Till Socialnämnden 
Datum 2018-01-10 
Dnr SN 2017/0061 

Svar på motion nr 15/2017 från Francisco Contreras (v) - "Motion om 
flyktingungdomar" 

Sammanfattning 
I motion 15/2017 - Motion omJlyktingtngclomcir föreslår motionären att Kommunfullmäktige ska 
besluta att de flyktingungdomar som bor i kommunen och som fyller 18 år innan asylansökan är 
avgjord ska få bo kvar i Öste råker. Socialnämnden anser motionen besvarad med hänvisning till 
Socialnämndens beslut SN § 11:5 om antagande av riktlinjer för tillfälligt kommunbidrag. 

Beslutsförslag 
Socialnämnden föreslår Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå Kommunstyrelsen föreslå 
Kommunfullmäktige besluta 

Motionen anses besvarad med hänvisni ng till Socialnämndens beslut SN § 11:5 att anta riktlinjer för 
fördelning av tillfälligt bidrag ti ll förening som arbetar för att mö jliggöra för den som a nvisats som 
ensamkommande till komm unen och som fyl ler 18 år under pågående asylprocess, att bo kvar i 
kommunen längst t o m 30 juni 2018. 

Bakgrund 
Motionärerna yrkar i sin motion att Kommunfullmäktige ska besluta att de flyktingungdomar som 
bor i kommunen och som fyller 18 år innan asylansökan är avgjord ska få bo k var i Österåker. 

Förvaltningens slutsatser 
Socialnämnden har beslu tat att anta riktlinjer för ett tillf älligt bidrag som kan sökas av före ning som 
arbetar för att målgruppen , som avses i motionen, ska kunna bo k var i kom munen under på gående 
asylprocess. Socialnämndens beslut fattades i december 201 7 (SN § 11:5). 

Tidigare beredning och beslutsunderlag 
Socialnämnden 2017-12-14 SN § 11:5 

Bilagor 
1. Motion nr 15/2017från Francisco Con treras (v) - "Motion om flyktingungdomar" 
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Österåker 
Tjänsteutlåtande 

Maria Thomelius 
Sakkunnig Individ- och familjeomsorgen 

Expedieras 

Kommunkansliet 
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Socia/direktöi' 



Österåkers Kommunfullmäktige 

Motion 
Under hösten 2015 och böljan på 2016 tog Österåkers kommun emot ca 150 ensamkommande 
ungdomar. Kommunens olika verksamheter (som socialförvaltningen, skolan och fritidsgårdar) 
tillsammans med många engagerade kommuninvånare har gjort ett fantastiskt arbete för alt flin en 
ansträngd situation vända det till i stora drag ett lyckat integrationsarbete. Precis som föreningarna 
Tillsammans och IFEN skriver i e tt brev till Socialnämnden har ungdomarna klarat sig bra i skolan, 
lärt sig svenska och fått in en fot i samhället genom att delta i Österåkers föreningsliv i f orm av 
fotbolls- och kampsportsklubbar, simsällskap, intresse- och kulturföreningar, 

Tyvärr har byråkratin och lå nga handläggningstider hos Migrationsverket gjort att många av 
Österåkers ungdomar fortfarande efter 2 år väntar på beslut på sina asylärenden. Flera av dem hinner 
nu f ylla 18 år. Då raseras den lilla tiygghet de hunnit bygga upp i Österåker. De får inte gå klart 
gymnasiet och tvingas flytta från kommunen till Migrationsverkets anläggningsboenden. Bara i höst 
kommer 34 av Österåkers ungdomar fylla 18 år utan ett slutligt beslut i sitt asylärende. 

För dessa ungdomar innebär detta ett nytt uppbrott och en otrygg livssituation. De får inte gå k lart 
skolan, de förlorar också det sociala kontaktnätet och vänkretsen de byggt upp och måste flytta ut från 
kommunen till okänd ort. För Österåker innebär det att allt kommunen satsat på i m ottagandet och 
integrationsarbetet går förlorad. 

Allt fler inser det omänskliga i situationen och vilket resursslöseri detta medför. Regeringen har därför 
nu skjutit till medel för att kommunerna ska kunna behålla ungdomarna. Även om det finns ett 
incitament från staten är det upp till kommunerna att besluta om detta. Redan under sommaren har 
därför många kommuner fattat ett beslut om att ungdomarna ska få bo kvar, som Göteborg, Linköping, 
Luleå, Stockholm stad och Uppsala m.fl. 

Ideella krafter i ko mmunen som Tillsammans, IFEN och andra engagerade kommuninvånare menar att 
kommunen tillsammans med många ideella krafter kan lösa praktiska problem som kan up pstå, så som 
boende, kontaktpersoner och andra åtaganden. 

Vi mås te ge ungdomarna som b or i Österåker en möjlighet att gå klart gymnasiet i l ugn och ro istället 
för att de ska tvingas flytta från vänner, skola och den tiygghet de har skapat sig i Österåker. 
Förutsättningarna finns, det måste till en po litisk vilja från Österåkers politiker. 

Utifrån ovanstående yrkar jag att 

Kommunfullmäktige beslutar att de flyktingungdomar som bor i kommunen och som fyller 18 år 
innan asylansökan är avgjord ska få b o kvar i Österåker. 

Centreras 
ijiliet i Österåker 



b 

Sammanträdesprotokoll för Socia lnämnden 2017-12-1'I 

SN § I 1:5 Dnr. SN 2017/0074 

Antagande av riktlinjer för fördelning av tillfälligt bidrag till 
föreningar 

Socialnämndens beslut 
1. Anta riktlinjer enligt bilaga 1 
2. Avsätta 1 080 000 kr av det tillfälliga ko ni mun bidraget för föreningar att söka enligt 

antagna riktlinjer 
3. justera beslutet omedelbart 

Sammanfattning 
Regeringen har föreslagit ett tillfälligt kommunbidrag avseende ensamkommande barn som 
fyller 18 ar under asylprocessen. Socialförvaltningen har utifrån detta fatt i uppdrag att ta fram 
riktlinjer gällande föreningsbidrag för den förening som arbetar för målgruppen. Riktlinjerna 
antas under förutsättning att regeringens förslag antas av riksdagen i mitten av december. 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteutlatande daterat 2017-12-08. 

Förslag till beslut 
Christina 1'unhammar (M) yrkar bifall till Socialförvaltningens beslutsförslag innebärande 

1. Anta riktlinjer enligt bilaga 1 
2. Avsätta I 080 000 kr av det tillfälliga kommunbidraget för föreningar att söka enligt 

antagna riktlinjer 
3. justera beslutet omedelbart 

Propositionsordning 
Ordföranden fragar om Socialnämnden beslutar enligt Christina 1'unhammars (M) yrkande 
och finner att sa är fallet. 

Expedieras 
Akten 

Justeranclés signaturer Utdragsbestyrkande 


