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Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-12-08
Tid och plats
Ledamöter

Ersättare

Paragrafer
Justerare
Tid och plats för justering

Tisdag den 8 december 2015 kl. 17.00-17.35, i
kommunfullmäktiges sessionssal, stadshuset
Mattias Josefsson (S), ordförande
Roger Wilhelmsson (M), vice ordförande
Inga-Kersti Skarland (S)
Klas Redin (S)
Mattias Remar (S) tjg för Catharina Ståhl Lind (S)
Per Johansson (M)
Roland Karlsson (C)
Ann Stockzelius (C)
Mikael Dahl (C) tjg för Liselotte Andersson (C)
Niclas Sunding (SD)
Mikael Levander (NU)
Arne Fransson (MP)
Birgit Andersson (L)
Cristina Bernevång (KD)
Jan-Olof Sundh (V)
Aira Eriksson (S)
Catharina Örtendahl Rylid (M)
Sebastian Gustavsson (M)
Wiktor Öberg (M)
Hanna Brunnegård (C)
Victor Sund (C)
Aila Kiviharju (SD)
Petra Wolf (MP)
Roland Eriksson (L)
Bengt Andelius (KD)
297-298
Cristina Bernevång (KD)
Stadshuset 2015-12-09, kl 15.00

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Nämnd Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2015-12-08
Paragrafer 297-298
Datum då anslaget sätts upp 2015-12-10
Förvaringsplats för protokollet Stadshuset
Underskrift Mona Brolin

Datum då anslaget tas ner 2016-01-04
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Övriga närvarande

Underskrifter Sekreterare

Ordförande

Justerare

Håkan Sandahl, kommunchef
Carita Brovall, socialchef
Katrin Högborn, kommunikationschef

Maria Winsten

Mattias Josefsson (S)

Cristina Bernevång (KD)
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Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-12-08
§ 297

Förvaltningens information
Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar kommunchef Håkan Sandahl om den
pågående flyktingsituationen.
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Kommunstyrelsen
Protokoll 2015-12-08
§ 298

Tillfälligt ankomstboende
Dnr 2015/726

Sammanfattning
I augusti-september 2015 märktes en markant ökning av människor som sökte asyl i
Sverige. Antalet ansökningar om asyl ligger nu på historiskt höga nivåer. Hittills i år har
drygt 149 000 personer ansökt om asyl. För hela året 2014 var det drygt 81 000 som
ansökte om asyl i Sverige.
Detta har gjort att Migrationsverket har en hård belastning på sitt mottagningssystem
och har svårt att bereda plats för nya asylsökande i sina boenden. Den 20 november 2015
kontaktade Migrationsverkets krisorganisation i region väst Ulricehamns kommun med
en direkt förfrågan om kommunen kan hjälpa dem med ett akut ankomstboende.
Kommunen kan upprätta ett tillfälligt ankomstboende, evakueringsboende, för att hjälpa
Migrationsverket att erbjuda boende åt asylsökande. Det är då kommunen som har
ansvar för lokalen, både iordningsställande och efteråt, sovplatser, personal, tolk om det
behövs, mat och dryck, städning, hälsoskydd och brandskydd. Kommunen kan sedan
eftersöka dessa kostnader hos Migrationsverket.

Beslutsunderlag
Skrivelse 2015-12-04 från socialchef

Protokollsanteckningar
Roland Karlsson (C) yrkar som ett ändringsyrkande att ordförandens förslag till beslut
ändras till: Förvaltningen får i uppdrag att starta tillfälligt ankomstboende för
asylsökande.
Roger Wilhelmsson (M), Inga-Kersti Skarland (S), Klas Redin (S), Mattias Remar (S),
Per Johansson (M), Roland Karlsson (C), Ann Stockzelius (C), Mikael Dahl (C), Arne
Fransson (MP), Birgit Andersson (L), Cristina Bernevång (KD) och Jan-Olof Sundh (V)
yrkar bifall till Roland Karlssons (C) ändringsyrkande.
Mattias Josefsson (S) yrkar bifall till Roland Karlsson (C) ändringsyrkande och ändrar
ordförandens förslag till beslut enligt Roland Karlssons (C) ändringsyrkande.
Niclas Sunding (SD) yrkar avslag på ordförandens förslag till beslut.
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Ordföranden (S) ställer proposition mellan ordförandens förslag till beslut och Niclas
Sundings (SD) yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat enligt
ordförandens förslag till beslut.

Reservation
Niclas Sunding (SD) reserverar sig mot beslutet.

Kommunstyrelsens beslut
Förvaltningen får i uppdrag att starta tillfälligt ankomstboende för asylsökande.

Beslutet lämnas till
Socialchef

