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Öppet sammanträde 

Kommunstyrelsen 
 

 

 

Plats och tid  Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 23 november, 2015,  

  kl. 17.30–17.45 
 

Beslutande 

Ledamöter  Yoomi Renström (S), Ordförande 

  Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande 

Mikael Jonsson (M), 2:e vice ordförande 

Jan-Åke Lindgren (S) 

Kent Olsson (FP) 

Hans Jonsson (C) 

Gun-Marie Swessar (C) 

Björn Mårtensson (C) 

Jennie Forsblom (KD) 

Inge Eriksson (SD) 

Joel Henning (MP) 
Tjänstgörande ersättare  
  

 

Övriga närvarande 

 

Ersättare   Olle Berglund (MP) 

  Lennart Englund (SD)  

  

Tjänstemän   Kommunchef Christer Engström 

   
         

Övriga   
 

 

Utses att justera  Hans Jonsson 

 

Justering   
 

Justerare  Hans Jonsson 

Plats och tid  Kommunkontoret 23 november, klockan 17.55 

 

Justerade paragrafer  194 
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Öppet sammanträde 

Kommunstyrelsen 
 

 

Underskrifter 
 

Sekreterare  ____________________________________________ 

 Christer Engström 

 
 
 

Ordförande   ____________________________________________  

   Yoomi Renström  
 

 

 

Justerare   ____________________________________________ 

 Hans Jonsson 
 

 

 
 

    

________________________________________________________________________________ 

 

Anslag på kommunens officiella anslagstavla 

Kommunstyrelsens i Ovanåkers kommun har haft sammanträde 23 

november 2015 

Protokollet har justerats, d v s godkänts. 

 

Protokollet finns på kommunstyrelsekontoret och på kommunens webbplats 

www.ovanaker.se. 

 

Överklagande 

Anslaget sätts upp på anslagstavlan 24 november och tas ned 17 december 

2015. Mellan 24 november och 15 december 2015 har du möjlighet att 

överklaga besluten. 

 

Hur man överklagar, se särskild information på anslagstavlan och på 

kommunens webbplats www.ovanaker.se. Behöver du hjälp, kontakta 

kommunsekreteraren. 

 

_________________________________ 

Kristoffer Baas 

Kommunsekreterare 

 

Tfn 0271-570 77 

kristoffer.baas@ovanaker.se 
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Öppet sammanträde 

Kommunstyrelsen 
 

 

Ks § 194 Dnr 2015/510 

Överenskommelse om mottagande av asylsökande barn utan 

legal vårdnadshavare, ensamkommande barn/ungdom. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning av att kommunfullmäktige 

beslutar att delegera beslut om höjning av antalet asylplatser avseende 

permanent uppehållstillstånd för ensamkommande flyktingbarn till 

kommunstyrelsen, att vidaredelegera beslutanderätten till kommunstyrelsens 

arbetsutskott  

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige antar följande överenskommelser; 

1. Teckna en överenskommelse om 55 asylplatser från 31 december med 

målsättning att succesivt öka till 70 asylplatser under 2016. 

2. Teckna överenskommelse om 15 PUT-platser (permanent 

uppehållstillstånd). 

3. Beslut om höjning av antalet asylplatser och platser avseende permanent 

uppehållstillstånd för ensamkommande flyktingbarn delegeras till 

Kommunstyrelsen.  

 

Yrkanden under sammanträdet: 

Jan-Åke Lindgren (s) yrkar att 

Kommunfullmäktige antar följande överenskommelser; 

Teckna en överenskommelse om 55 asylplatser från 31 december med 

målsättning att succesivt öka till 70 asylplatser under 2016. 

Teckna överenskommelse om 15 PUT-platser (permanent 

uppehållstillstånd). 

Beslut om höjning av antalet asylplatser och platser avseende permanent 

uppehållstillstånd för ensamkommande flyktingbarn delegeras till 

Kommunstyrelsen. 

  

Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning av att kommunfullmäktige 

beslutar att delegera beslut om höjning av antalet asylplatser avseende 

permanent uppehållstillstånd för ensamkommande flyktingbarn till 

kommunstyrelsen, att vidaredelegera beslutanderätten till kommunstyrelsens 

arbetsutskott  

 

Inge Eriksson (SD) deltar inte i beslutet 

 

Ärendet 

Det första steget är att ungdomen är asylsökande när den anländer till 

kommunen. Därefter inleds en utredningsprocess som Migrationsverket är  
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Öppet sammanträde 

Kommunstyrelsen 
 

 

Ks § 194 forts 

ansvarig för. Utredningstiden kan variera från 200-400 dagar efter det fattas 

ett besluta om ansökan skall avslås eller om ungdomen beviljas permanent 

uppehållstillstånd s k PUT. 

 

Ovanåkers kommun har sedan juni 2014 haft en överenskommelse med 

Migrationsverket som omfattar 4 asylplatser och 6 PUT-platser. I mars 2015 

utökades överenskommelsen till att utgöra 7 asylplatser och 8 PUT-platser. 

Mottagningen. Det finns en stor diskrepans mellan överenskommelse och 

faktisk mottagning. För närvarande har vi 52 ensamkommande barn i 

kommunen varav ca 40 fortfarande är asylsökande. 

 

Mot bakgrund av de prognoser som upprättats för antalet ensamkommande 

flyktingbarn som förväntas anlända till riket under 2016 har nya 

fördelningstal tagits fram för länen och kommunerna. För Ovanåkers 

kommuns del innebär det att vi ska uppnå 70 asylplatser. 

 

Länsstyrelsen förordar att en ny överenskommelse görs snarast. En ny 

överenskommelse ska upprättas så att asylplatserna utökas successivt under 

2016 för att uppgå till 70 stycken i slutet av året. Den successiva 

anpassningen görs för att försöka motverka oönskade effekter beträffande 

antalet anvisade. Det kommer här att krävas en beslutsordning som är mer 

frekvent än kommunfullmäktiges sammanträden varför ett förslag är att 

delegation ges till kommunstyrelsens arbetsutskott att fatta beslut om 

förändrad mottagning upp till högst 70 asylplatser. Vid ingången av 2016 får 

vi utgå från det antal asylsökande barn/ungdomar som vi då har ansvar för.  

 

Ett nytt fjärde boende krävs om kommunen skall tillmötesgå Länsstyrelsens 

krav om 70 asylplatser. Socialnämnden har dagarna startat upp ett andra 

HVB- hem och i början av 2016 startar det tredje boendet upp. 

Uppskattningsvis kommer antalet asylsökande vid årsskiftet och det antal 

asylplatser som det tredje boendet tillföra leda till att den första 

överenskommelse som tecknas uppgår till 55 asylplatser. Behovet av platser 

för permanent uppehållstillstånd bör i så fall uppgå till 15. 

 

Det är stor brådska med beslut. För att en ny överenskommelse ska gälla 

från den 1 januari 2016 ska en undertecknad överenskommelse vara 

Migrationsverket tillhanda senast den 8 december. Detta kräver en 

extraordinär åtgärd så tillvida att kommunfullmäktige behandlar ärendet den 

24 november efter att kommunstyrelsen behandlat frågan förslagsvis samma 

dag.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Monica Liljemark, 2015-11-16 

Socialnämnden 2015-11-17, § 145 

 
Skickas till 

För handläggning: Kommunfullmäktige 


