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Dnr 2017/00668

Svar på medborgarförslag: Låt ensamkommande unga
bo kvar i kommunen efter att de fyllt 18 år
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget med hänvisning till
socialnämndens yttrande och redan vidtagna åtgärder.
Sammanfattning
I medborgarförslaget föreslås att ensamkommande ungdomar ska tillåtas bo
kvar i kommunen även efter att de fyllt 18 år. Detta eftersom de ungdomar
som, vid 18-årsdagen, blir av med sitt boende för att flyttas till boende i
Migrationsverkets regi blir otrygga då de tappar det kontaktnät de lyckats
skapa.
Socialnämnden har beretts tillfälle att yttra sig över förslaget och anför att
nämnden instämmer med förslagsställarna i ungdomarnas behov av trygghet
för att kunna slutföra sina studier. Därför har nämnden beslutat att alla
ensamkommande som blivit hänvisade till Håbo kommun, oavsett om de är
bosatta inom kommunens gränser eller i andra kommuner, ska få vara kvar
där. Därmed ska ungdomarna inte återföras till Migrationsverket på sin 18
årsdag, även om asylprocessen fortfarande pågår.
Då Socialnämnden således redan vidtagit de åtgärder som föreslås i
medborgarförslaget föreslår kommunstyrelsens förvaltning att
medborgarförslaget ska bifallas.
Kommunstyrelsen föreslår också att fullmäktige ska bifalla
medborgarförslaget.
Beslutsunderlag
KS 2018-03-19 § 67
KSAU 2018-03-06 § 59
Tjänsteskrivelse 2018-01-24
Medborgarförslag 2017-10-26
Yttrande från Socialnämnden, 2018-01-16 § 2
Förslag till beslut på sammanträdet
Anders Cyrillus (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Michael Rubbestad (SD) yrkar att medborgarförslaget avslås och att
socialnämndens beslut omprövas och avslås.
Owe Fröjd (Båp) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut samt
att följande andra beslutssats ska tilläggas enligt följande: Beslutet gäller
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endast de som anvisats till Håbo kommun, och som valt att bo kvar i
kommunen.
Rasmus Kraftelid (M) yrkar bifall till Michael Rubbestads (SD) yrkande.
Fredrik Anderstedt (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Werner Schubert (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Marie Nordberg (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Leif Lindqvist (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Christian Nordberg (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till
beslut.
Linnea Bjuhr (SD) yrkar bifall till Michael Rubbestads (SD) yrkande.
Beslutsgång 1
Ordförande Ulf Winberg (M) konstaterar att det finns två förslag till beslut att bifalla medborgarförslaget i enlighet med kommunstyrelsens förslag,
eller att avslå det, samt upphäva Socialnämndens tidigare beslut, i enlighet
med Michael Rubbestads (SD) yrkande.
Ordförande frågar om fullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag eller
om kommunfullmäktige bifaller Michael Rubbestads (SD) yrkande och
finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut.
Omröstning begärs.
Omröstningsresultat 1
Följande omröstningsordning föreslås och godkänns: Ja-röst för bifall till
kommunstyrelsens förslag till beslut och därmed bifall till
medborgarförslaget, nej-röst för bifall till Michael Rubbestads (SD) yrkande
och därmed avslag till medborgarförslaget.
Ja-röst lämnas av: Roger von Walden (M), Bo Johnson (M), Ulf Winberg
(M), Björn Fredriksson (M), Carl-Johan Torstenson (M), Nils-Åke
Mårheden (M), Bertil Brifors (M), Björn Hedö (M), Tommy Rosenkvist
(M), Göran Eriksson (C), Leif Zetterberg (C), Sara Ahlström (C), Gunilla
Alm (L), Anders Cyrillus (L), Christian Nordberg (MP), Marie Nordberg
(MP), Helen Embretsén (KD), Agneta Hägglund (S), Werner Schubert (S),
Gunilla Gustavsson (S), Lars-Göran Bromander (S), Helene Cranser (S),
Fredrik Anderstedt (S), Nina Manninen (S), Kurt Hedman (S), Sixten Nylin
(S), Sven Erkert (S), Eva Staake (S), Sven-Olov Dväring (S), Maria Annell
(S), Inger Wallin (S), Leif Lindkvist (V)
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Nej-röst lämnas av: Rasmus Kraftelid (M), Michael Rubbestad (SD), Bengt
Björkman (SD), Kristian Leinonen (SD), Linnea Bjuhr (SD), Robert
Kohlström (SD)
Hillevi Anderstedt (S), Owe Fröjd (Båp) och Peter Björkman (Båp) avstår.
Med 32 ja-röster, 6 nej-röster och 3 som avstår bifaller kommunfullmäktige
kommunstyrelsens förslag till beslut.
Reservation
Michael Rubbestad (SD), Bengt Björkman (SD), Kristian Leinonen (SD),
Linnea Bjuhr (SD), Robert Kohlström (SD) reserverar sig mot beslutet att
bifalla medborgarförslaget.
Beslutsgång 2
Därefter prövas Owe Fröjds (Båp) tilläggsyrkande. Ordförande frågar om
kommunfullmäktige bifaller eller avslår Owe Fröjds (Båp) tilläggsyrkande
(att införa en andra beslutssats enligt följande: Beslutet gäller endast de som
anvisats till Håbo kommun, och som valt att bo kvar i kommunen) och finner
att tilläggsyrkandet avslås
Omröstning begärs
Omröstningsresultat 2
Följande omröstningsordning föreslås och godkänns: Ja-röst för avslag till
Owe Fröjds (Båp) tilläggsyrkande, nej-röst för bifall till Owe Fröjds (Båp)
tilläggsyrkande.
Ja-röst lämnas av: Roger von Walden (M), Bo Johnson (M), Ulf Winberg
(M), Björn Fredriksson (M), Rasmus Kraftelid (M) Carl-Johan Torstenson
(M), Nils-Åke Mårheden (M), Bertil Brifors (M), Björn Hedö (M), Tommy
Rosenkvist (M), Göran Eriksson (C), Leif Zetterberg (C), Sara Ahlström
(C), Gunilla Alm (L), Anders Cyrillus (L), Christian Nordberg (MP), Marie
Nordberg (MP), Helen Embretsén (KD), Agneta Hägglund (S), Werner
Schubert (S), Gunilla Gustavsson (S), Lars-Göran Bromander (S), Helene
Cranser (S), Fredrik Anderstedt (S), Nina Manninen (S), Kurt Hedman (S),
Sixten Nylin (S), Sven Erkert (S), Eva Staake (S), Sven-Olov Dväring (S),
Hillevi Anderstedt (S), Maria Annell (S), Inger Wallin (S), Leif Lindkvist
(V)
Nej-röst lämnas av: Owe Fröjd (Båp), Peter Björkman (Båp)
Michael Rubbestad (SD), Bengt Björkman (SD), Kristian Leinonen (SD),
Linnea Bjuhr (SD), och Robert Kohlström (SD) avstår
Med 34 ja-röster, 2 nej-röster och 5 som avstår avslår kommunfullmäktige
Owe Fröjds (Båp) tilläggsyrkande.
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______________
Beslutet skickas till:
Förslagsställaren, för kännedom
Socialnämnden, för kännedom
Kansliet, till hemsidan
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