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Ordinarie ledamöter: 

Christ ian Sonesson (M) 
Pierre Sjöström (S) 
N ino Vidov ic (M) 
Lai la O lsen (S) 
Jonas Andersson (SD) 

Tjänstgörande ersättare: 

Liliana Lindström (M) Bertil Palm (M) § 15 1 
Cecili a Cavalli n (MP) 
Björn Magnusson (L) 

Torbjörn Lövendahl (S) Hali Liddell (S) § 151 
Eric Tabich (M) 
Margareta Pa uli (M) 
Ull a W inrup (SD) 
Carina Dil ton (S) 
T ina Xhemajli (M) 
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David W ittlock (MP) 
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Kari n Pa lmqvist (M) 
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Åsa Ekstt·and (M) 
Agneta N il sson (S) 
Berit Lagergren (M) 
Bo Malmberg (MP) 
Fredrik Andersson (SD) 
Ra ili Pikkusaa ri (V) 
Eric Hami lton (M) 
Werner Unger (S) 
Helene Ö hman (--) 
Nils-Ove Mårtenson (M) 
Yvonne Nilsson (C) Ordf. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-12-14 

Magnus Lunderquist (KO) 
Marie Saltarski (S) 
Thomas Car!stedt (M) 
Richard Olsson (SD) 
Maths Johansson (SPI) 
Richard Fridh (S) 

Hans Rochester (M) och Agneta Nilsson (S) 
Tisdagen 15 december 2015 klockan 11.00 

Justerandes signatur Utdragsbestyrka n de 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 20 15-12- 14 
stalfanstorps 

kommun 

Anslag/Bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutsorgan: 
Sammanträdesdatum: 
Sammanträdestid: 
Plats: 
Paragrafer: 

Anslag sätts upp: 
Anslag tas ner: 
Protokollet förvaras 

Underskrifter: 

•rdförandens signatur 

Kommunfullmäktige 
2015-12-14 
Klockan 15.00-18.10, ajournering 17.10-17.25 
Rådhuset, sammanträdesrum Bjällerup A+B 
§ 151 

2015-12-15 
2016-01-07 
Rådhuset 

Harrie~~ 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DA TU M: 2 O 15-1 2-14 

§151 Avtal med Migrationsverket avseende ensamkommande 

barn 
2014-KS-467 

Kommunfullmäktige beslutar 

att delegera till kommunstyrelsen att teckna avtal med Migrationsverket 
angående mottagande av ensamkommande barn, vilka överenskommelser 
också ska kunna avse barn med permanent uppehållstillstånd (PUT) enligt 
M igrationsverkets regler och kommunens skyldighet enligt 
socialtjänstlagen. 

Ärendebeskrivning 

Den 1 januari 2 014 trädde en lagstiftning i kraft som ger Migra tionsverket 
utvidgade möjligheter att anvisa en kommun som ska ordna boende för 
ensamkommande barn. Lagen innebär att samtliga kommuner kan anvisas, 
oavsett om kommunen har en överenskommelse om att ta emot 
ensamkommande barn eller inte. Lagen syftar till att få en jämnare 
föredelning av mottagande av enskamkommande barn bland samtliga 
kommuner. 

Kommundirektören har i tjänsteskrivelse daterad 2015-11-30 redogjort för 
ärendet. 

Yrkanden 

Christian Sonesson (M) yrkar, med instämmande av Pierre Sjöström (S) och 
David Wittlock (MP), att kommunfullmäktige ska besluta att delegera till 
kommunstyrelsen att teckna avtal med Migrationsverket angående 
mottagande av ensamkommande barn, vilka överenskommelser också ska 
kunna avse barn med permanent uppehållstillstånd (PUT) enligt 
Migrationsverkets regler och kommunens skyldighet enligt 
socialtjänstlagen. 

Richard Olsson (SD) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta att 
kommunfullmäktige ska teckna samtliga avtal avseende ensamkommande 
barn med M igrationsverket då detta anses vara en principiell fråga. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att 
kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Christian Sonessons (M) 
m.fl. yrkande enligt ovan. 

1rdförandens signatur Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015- 12-14 

Forts. § 151 

Reservationer 

Ledamöterna för Sverigedemokraterna reserverar sig skriftligt till förmån 
för eget yrkande, se bilaga 1. 

Särskilda uttalanden 

Ledamöterna för Socialdemokraterna lämnar en protokollsanteckning, se 
bilaga 2 . 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut§ 150, 2015 

Utdragsbestyrka n de 



Reservation Avtal med Migrationsverket avseende ensamkommande barn 

Vi Sverigedemokrater kan inte ställa oss bakom att delegera rätten att teckna avtal med 
Migrationsverket angående ensamkommande barn till kommunstyrelsen som i sin tur delegerar 
rätten till en enda person, kommunstyrelsens ordförande. 

Rätten att fatta ett så viktigt beslut som påverkar kommunens budget och arbetssituation väsentligt 
hör hemma i kommunfullmäktige. 

Därför reserverar vi oss mot beslutet. 

statfanstorp den 14/12-2015 

l 
VRichard Olsson för Sverigedemokraterna 



Protokollsanteckning Avtal med Migrationsverket 

avseende ensamkommande barn 

Självklart ska Kommunstyrelsens ordförande få en delegation från 

Kommunfullmäktige att teckna avtal med migrationsverket. Självklart ska 

statfanstorps kommun ha ett avtal med Migrationsverket. Självklart ska 

Staffanstorps kommun ta sin andel av bördan. Självklart ska inte Staffanstorps 

kommun pruta på vårt åtagande gentemot myndigheterna. Vi tror att 

statfanstorps kommun har väldigt goda förutsättningar att ge såväl barn som 

vuxna en bra start i det svenska samhället. Vi anser också att genom att ta bort 

ordet högst i första att-satsen markerar vad vi är beredda i bistå med . Det finns 

ingen anledning att ha med ordet högst. Vårt fördelningstal är inget tal 

statfanstorps kommun ska förhandla om. En sådan förhandling skulle bara 

innebära att andra kommuner tvingas kompensera för skillnaden och öka deras 

börda. 

l överenskommelsen träffat på regeringsnivån är Moderaterna, Folkpartiet, 

Centerpartiet, Kristdemokraterna, Socialdemokraterna och Miljöpartiet 

överens om att samtliga kommuner ska ta emot sin andel. Det finns därför 

ingen anledning att vi lokalt prutar på överenskommelsen. 

Staffanstorp 2015-12-14 

För Socialdemokraterna 

ftt? t~tr· 
Pierre r::öm (S) 


