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Svar på medborgarförslag om att alla ensamkommande barn ska få
stanna i Bollebygds kommun under hela asylprocessen
Beslut
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till bildnings- och omsorgsnämnden för en utredning
kring de nya förutsättningar som framkommit sedan nämndens behandling av ärendet i juni 2017.
Reservation
Daniel Persson (SD) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
Ärendet
Maria Hedin, Ing-Marie Andersson, Rolf Andersson, Ingela Zetterlind, Elisabet Tönsgård, Glenn
Zetterlind och Mattias Ekenberg föreslår i ett medborgarförslag den 25 april 2017
att kommunfullmäktige på sammanträdet den 27 april 2017 röstar igenom förslaget att låta de av
Migrationsverket åldersuppskrivna ensamkommande ungdomarna behålla sina hem och sin
skolgång. Förslagsställarna förväntar sig att policyn som fullmäktige beslutar om på sammanträde
den 27 april ska gälla alla asylsökande ensamkommande gymnasieungdomar. Förslagsställarnas
önskan är att alla barn och unga i Bollebygd ska ha samma samhällsstöd som socialtjänstlagen ger
oavsett ursprung och att alla bör beredas möjlighet till skolgång motsvarande gymnasium under
familjelika och trygga omständigheter. I förslaget ingår en vädjan om att Bollebygds kommun har
modet att granska sina egna handlingar och beslut på ett klarsynt sätt där alla ungas lika värde
sätts i fokus oavsett etnicitet. Kommunfullmäktige remitterade den 27 april 2017, § 58,
medborgarförslaget till bildnings- och omsorgsnämnden för handläggning. Ärendet ska tillbaka
till kommunfullmäktige som fattar slutligt beslut.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget med följande motivering: Förslaget att alla
asylsökande ensamkommande gymnasieungdomar ska få stanna i kommunen under hela
asylprocessen skulle få stora ekonomiska konsekvenser. Utifrån nuvarande budgetläge ser
sig kommunen därför tvungen att avslå medborgarförslaget eftersom det saknas ekonomiska
medel för att genomföra det.
Ajournering
Sammanträdet ajourneras kl 16-16.15.
Ledamöternas förslag till beslut
Peter Rosholm (S) föreslår, med instämmande av Patrik Karlsson (-) och Sassi Wemmer (MP), att
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ärendet återremitteras till bildnings- och omsorgsnämnden för en utredning kring de nya
förutsättningar som framkommit sedan nämndens behandling av ärendet i juni 2017.
Daniel Persson (SD) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag.
Christer Johansson (M) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag samt avslag på Peter Rosholms
(S) återremissförslag.
Beslutsgång
Ordföranden frågar först om ärendet ska återremitteras eller avgöras på dagens sammanträde och
finner att kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet. Omröstning begärs och ska
genomföras.
Följande beslutsgång godkänns vid omröstningen;
Ja-röst för återremiss
Nej-röst för att ärendet ska avgöras på dagens sammanträde
Omröstningsresultat
Med 5 ja-röster mot 3 nej-röster beslutar kommunstyrelsen att återremittera ärendet. 1
ledamot avstår från att rösta. Omröstningslista finns i anslutning till paragrafen i protokollet.
Reservation
Daniel Persson (SD) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
Beslutsunderlag
 Medborgarförslag om att alla ensamkommande barn ska få stanna i Bollebygds kommun
under hela asylprocessen
 §89 KSAU Svar på medborgarförslag om att alla ensamkommande barn ska få stanna i
Bollebygds kommun under hela asylprocessen
 §64 BON Svar på medborgarförslag om att alla ensamkommande barn ska få stanna i
Bollebygd hela asylprocessen
 Medborgarförslag om att alla ensamkommande barn ska få stanna i Bollebygds kommun
under hela asylprocessen (tjänsteskrivelse BOF)
Skickas till
Bildnings- och omsorgsnämnden
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