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Kommunstyrelsen
Plats och tid

Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.15

Ledamöter

Anders Almgren (S), ordförande
Emma Berginger (MP), vice ordf
Christer Wallin (M), 2:e v ordf
Elin Gustafsson (S)
Björn Abelson (S)
Ulf Nymark (MP)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Helmfrid (M)
Philip Sandberg (FP)
Anne Landin (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Louise Rehn Winsborg (M), tjänstgör för Torsten Czernyson (KD)
Mattias Horrdin (C), tjänstgör för Inga-Kerstin Eriksson (C)

Ersättare

Yanira Difonis (MP)
Birger Swahn (M)
Christoffer Brinkåker (SD)

Övriga

Anette Henriksson, Kommundirektör
Carin Hillåker
Pernilla Ardhe
Annika Henning

Justerare

Christer Wallin (M) med Philip Sandberg (FP) som ersättare

Paragrafer

§ 355

Plats och tid för justering Rådhuset, torsdagen den 29 oktober 2015 kl 16.30
Underskrifter

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sekreterare

Pernilla Ardhe

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

Christer Wallin (M)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2015-10-29

Paragrafer

§ 355

Datum då anslaget sätts upp

Förvaringsplats för protokollet

Datum då anslaget tas ned

Rådhuset

Underskrift

Pernilla Ardhe

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 355

Flyktningmottagandet i Lunds
kommun

Dnr KS 2015/1019

Sammanfattning
Med anledning av den uppkomna situationen med ensamkommande
flyktingbarn till Skåne finns ett stort behov av ordinärt boende för barn
som anvisats till Lund och evakueringsboende för de som ännu inte fått
någon kommunplacering.

Malmö stad och Trelleborgs kommun har genom sina kommundirektörer
2015-10-09 framställt begäran om stöd med anledning av situationen
med ensamkommande flyktingbarn. Kommunstyrelsens arbetsutskott har
berett ärendet.

Beslutsunderlag
Begäran om stöd från Trelleborgs kommun och Malmö stad med
anledning av situationen med ensamkommande flyktingbarn, daterad
den 9 oktober 2015
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 12 oktober 2015 § 169
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 19 oktober 2015 § 181
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 20 oktober 2015

Yrkanden
Emma Berginger (M), Anders Almgren (S), Elin Gustafsson (S), Björn
Abelson (S), Ulf Nymark (MP), Hanna Gunnarsson (V), Christer Wallin
(M), Mats Helmfrid (M), Mattias Horrdin (C), Louise Rehn
Winsborg (M), Philip Sandberg (FP) och Anne Landin (FNL) yrkar att
kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta
att Lunds kommun bistår Malmö stad och Trelleborgs kommun med stöd
med anledning av situationen med ensamkommande flyktingbarn,
att uppmana berörda nämnder att förbereda och genomföra erforderliga
insatser för att tillse att de ensamkommande flyktingbarn som anvisas till
Lunds kommun får boende samt så att stöd i form av evakueringslokaler
till Malmö och Trelleborg kan lämnas, samt
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att uppmana berörda nämnder att efter att nödvändiga säkerhetsåtgärder
vidtagits i lokaler och under förutsättning att ansökan om bygglov
inlämnats, teckna nödvändiga överenskommelser och ta lokaler i bruk.
För det fall att bygglov nekas i beslut som vinner laga kraft ska boendet
omgående avvecklas.
Hans-Olof Andersson (SD) yrkar avslag på förslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Emma Bergingers (MP)
m.fl. yrkande.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning.
Ja för bifall till Emma Bergingers (MP) m.fl. yrkande.
Nej för bifall till Hans-Olof Anderssons (SD) yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande.
Anders Almgren (S), Elin Gustafsson (S), Björn Abelson (S), Emma
Berginger (MP), Ulf Nymark (MP), Hanna Gunnarsson (V), Christer
Wallin (M), Mats Helmfrid (M), Mattias Horrdin (C), Louise Rehn
Winsborg (M), Philip Sandberg (FP) och Anne Landin (FNL)röstar ja.
Hans-Olof Andersson (SD) röstar nej.
Med 12 ja-röster mot 1 nej-röst beslutar kommunstyrelsen således i
enlighet med Emma Bergingers (MP) m.fl. yrkande.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att föreslå kommunfullmäktige besluta
att Lunds kommun bistår Malmö stad och Trelleborgs kommun med stöd
med anledning av situationen med ensamkommande flyktingbarn,
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att uppmana berörda nämnder att förbereda och genomföra erforderliga
insatser för att tillse att de ensamkommande flyktingbarn som
anvisas till Lunds kommun får boende samt så att stöd i form av
evakueringslokaler till Malmö och Trelleborg kan lämnas, samt
att uppmana berörda nämnder att efter att nödvändiga säkerhetsåtgärder
vidtagits i lokaler och under förutsättning att ansökan om bygglov
inlämnats, teckna nödvändiga överenskommelser och ta lokaler i
bruk. För det fall att bygglov nekas i beslut som vinner laga kraft
ska boendet omgående avvecklas.

Reservationer
Hans-Olof Andersson (SD) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservation inges: ProtBil. § 355

Protokollsanteckningar
Louise Rehn Winsborg (M), Mattias Horrdin (C), Philip Sandberg (FP),
Hans-Olof Andersson (SD), Mats Helmfrid (M) och Christer Wallin
(M): Vi förutsätter att det förfarande som beskrivs i den tredje attsatsen,
som det redovisats under kommunstyrelsens sammanträde, är förenligt
med gällande lag.
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

5 (5)

