DANDERYDS KOMMUN
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
2016-01-18

Plats och tid

Socialkontoret, Tranholmen Mörby centrum, kl 18:30-20:00

Paragrafer

3

Beslutande

Carina Erlandsson (M)
Birgitta Lindgren (L)
Ruby Rosén (MP)
Bigitta Sundman (M)
Mats Nilsson (M)
Andreas Tidström (M)
Christina Böös (M)
Anna Karin Öhrström (C), tj ers
Anita Dath (M), tj ers
Fredrik Palmqvist (L)
Eva Borelius-Zätterström (KD)

Ersättare

Margareta Heimer, socialdirektör
Linda Strimer, nämndsekreterare
Britt-Marie Ekström, avd chef
Gunila Stenzelius, avd chef
Maria Strandell, avd chef
Gunilla Sivander, utv ledare

Maria Finsén, utv ledare

Övriga deltagare

Utses att justera

Mats Nilsson

Justeringens plats och tid

Socialkontoret 2016-01-18, omedelbart
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Elisabeth Frostell (M)
Johan Gröndal (M)
Christopher Engman (M)
Marianne von Porat (M)
Agneta Aust Kettis (L)
Ulla Lilja (S)

Underskrifter
Sekreterare ................................................................................................................

Linda Strimer
Ordförande ................................................................................................................

Carina Erlandsson
Justerande ................................................................................................................

Mats Nilsson
_______________________________________________________________________________________________________________________

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Nämnd/Styrelse

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2016-01-18

Datum för anslags uppsättande

2016-01-19

Förvaringsplats för protokollet

Socialkontoret, Mörby centrum

Underskrift

................................................................................................................

Linda Strimer

Utdragsbestyrkande..................................................................

Datum för anslags nedtagande

2016-02-10
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SN 2015/0168

Överenskommelse avseende boendeplatser för
asylsökande ensamkommande barn
Ärendet
Danderyds kommun har sedan många år haft överenskommelse med
Migrationsverket om mottagande av ensamkommande asylsökande barn.
Migrationsverket genomför regelbundna prognoser gällande mottagande av
ensamkommande asylsökande barn. Med beaktande av Migrationsverkets
prognos från den 22 oktober 2015 bedömer Migrationsverket att behovet av
platser för mottagande av asylsökande ensamkommande barn för 2016
uppgår till ca 40 000.
Utifrån det fördelningstal som Länsstyrelsen beslutat skulle gälla för 2015,
tecknade Danderyds kommun våren 2015 en överenskommelse med
Migrationsverket och har förbundit sig att tillhandhålla 19 asylplatser. Nytt
fördelningstal för 2016 utifrån prognosen i oktober är 143 asylplatser för
Danderyds del. Det är liknande siffror i närliggande nordostkommuner.
När ett barn har erhållit ett upphållstillstånd, anger överenskommelsen att
kommunen snarast ska ta emot ett nytt barn. Därför kommer kommunen ta
emot fler barn per plats beroende på hur snabbt Migrationsverket fattar
beslut i asylfrågan. Kommunen har även en överenskommelse vad gäller de
barn som har fått uppehållstillstånd med 12 platser (s.k. PUT platser,
permanent uppehållstillstånd).
Migrationsverket vill uppmärksamma berörda parter om att åldersspann i
överenskommelser bör vara så vida som möjligt. Detta för att underlätta
anvisande till platser för såväl enskilda barn som för grupper av barn med
olika åldrar, t.ex. syskongrupper.
Socialkontoret har i tjänsteutlåtande daterat 2016-01-04 lämnat en
redogörelse i ärendet.
Socialkontorets förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att enligt tjänsteutlåtande SN 2015/0168 daterat
2016-01-04 godkänna socialkontorets förslag att utöka antalet asylplatser
under 2016 för ensamkommande asylsökande barn från 19 till 143 platser.
Socialnämnden beslutar att lämna ärendet vidare till kommunstyrelsen.
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Utdragsbestyrkande..................................................................
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Yrkanden
Ordförande Carina Erlandsson (M) yrkar i enlighet med förvaltningens
förslag med tillägget att paragrafen ska justeras omedelbart.
Proposition
Ordförande ställer proposition på sitt yrkande och finner att nämnden
bifaller det.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att enligt tjänsteutlåtande SN 2015/0168 daterat
2016-01-04 godkänna socialkontorets förslag att utöka antalet asylplatser
under 2016 för ensamkommande asylsökande barn från 19 till 143 platser.
Socialnämnden beslutar att lämna ärendet vidare till kommunstyrelsen.
Socialnämnden beslutar att paragrafen justeras omedelbart
Exp:
Kommunstyrelsen

___________
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