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Plats och tid

Konferensrummet, Xenter , kl 10:00

Beslutande

Se bilaga

Ersättare

Se bilaga

Övriga deltagande

Mattias Jansson (kommundirektör), Marica Nordwall (kommunikationschef) Hediye Güzel (PR- och pressansvarig), Joachim Heimersson (verksamhetsutvecklare) Emanuel Ksiazkiewicz, Johannes
Svensson, Fredrik Olsson, Elisabeth Biström, Fredrik Andersson och
Carl Widercrantz (politiska sekreterare).

Utses att justera
Plats och tid för justering

Mats Einarsson (V), Kia Hjelte (M)
Kommunalhuset, plan 4, 2015-10-13

Sekreterare

Paragrafer

204

Erika Rönnestig

Ordförande

Katarina Berggren (S)

Justerare

Mats Einarsson (V)

Kia Hjelte (M)

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

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2015-10-13

Anslaget den

Nedtas den

2015-10-15

2015-11-05

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningsförvaltningen
Underskrift

____________________________
Erika Rönnestig
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§ 204
Tillfälliga boendeplatser för asylsökande (KS/2015:710)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige uppdrar till socialnämnden att ansvara för tillfälliga boendeplatser enligt Migrationsverkets begäran, tills dess frågan
förfaller eller beslut fattas om annan ordning.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del:
2. Kommunstyrelsen ger socialförvaltningen i uppdrag att förbereda för
driftstart av ytterligare objekt för tillfälliga boendeplatser för asylsökande, om totalt 100 platser, enligt vad som beskrivs i projektbeskrivningen för projektet Tillfälliga boendeplatser för asylsökande. Driftstart
sker först efter inkommen begäran från Migrationsverket. Faktiska kostnader ersätts av Migrationsverket.
Paragrafen justeras omedelbart.
Reservation

Sebastian Lindqvist (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Samtliga ledamöter för (M), Stefan Dayne (KD) och Robert Steffens (C) reserverar sig mot avslag på eget lagt tilläggsyrkande.
Sammanfattning

Utifrån den rådande situationen med ett snabbt ökat antal asylsökande finns
ett behov av att beredskap tillskapas i länets samtliga kommuner för att akut
kunna ta emot asylsökande i tillfälliga boenden. Allt driftansvar för dessa
tillfälliga boendeplatser ligger på kommunen, men alla kostnader ersätts av
Migrationsverket. Även kostnader för iordningsställda objekt som inte
kommer till användning ersätts.
Frågan om tillfälliga boendeplatser för asylsökande ligger inte i kommunens
uppdrag idag och är därför inte heller reglerat vem som ansvarar för. Av det
skälet hanteras frågan inom kommunstyrelsens ansvarsområde i enlighet
med kommunstyrelsens reglemente § 2, punkt 14: ha hand om förvaltningen
av kommunala angelägenheter i övrigt som inte någon nämnd ansvarar för,
till dess kommunfullmäktige utsett annan ansvarig nämnd.
Arbetet bedrivs i projektform under socialförvaltningens ledning. Projektgruppen har att komma fram till förslag på två objekt om totalt 100 platser.
På tisdagen den 6 oktober meddelade kommunen Migrationsverket att vi
preliminärt kan bistå med 40-50 platser med driftstart den 19 oktober samt
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att vi fortsätter arbeta för att kunna erbjuda ytterligare 40-50 platser inom
kort under förutsättning att erforderliga politiska beslut fattas.
Socialförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse 2015-10-07.
Yrkanden

Sebastian Lindqvist (SD) yrkar avslag på ordförandeförslaget.
Jimmy Baker (M), Stefan Dayne (KD), och Robert Steffens (C) lämnar ett
tilläggsyrkande, bilaga.
Katarina Berggren (S) yrkar avslag på Jimmy Bakers (M), Stefan Daynes
(KD) och Robert Steffens (C) tilläggsyrkande.
Stefan Dayne (KD), Robert Steffens (C) och Kia Hjelte (M) yrkar bifall till
tilläggsyrkandet.
Dan Gahnström (MP), Mats Einarsson (V), Robert Steffens (C), Kia Hjelte
(M) och Stefan Dayne (KD) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Särskilda yttranden

Stefan Dayne (KD) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
Lars Johansson (FP) instämmer i Jimmy Bakers (M), Stefan Daynes (KD)
och Robert Steffens (C) tilläggsyrkande, i form av ett särskilt yttrande,
bilaga
Propositionsordning

Kommunstyrelsen godkänner att ordföranden först ställer ordförandeförslaget under proposition. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar i
enlighet med ordförandeförslaget.
Ordföranden ställer därefter tilläggsyrkandet under proposition. Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår tilläggsyrkandet.
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Kommunstyrelsen
Särskilt yttrande
Ärende 204: Tillfälliga boendeplatser för asylsökande (KS/2015:710)
Vi kristdemokrater stödjer förslaget om att upprätta tillfälliga boendeplatser i kommunen
för asylsökande. Sverige tar emot många flyktingar och deras anhöriga. Det är vår
moraliska skyldighet att göra det för människor som tvingats lämna sitt hemland och är i
behov av skydd. Vår kristna människosyn och värdegrund vägleder oss i synen på en
human flyktingpolitik.
Kristdemokraterna värnar en migrationspolitik som bygger på öppenhet, respekterar
asylrätten och värnar de värden och principer som skyddsgrunderna bygger på. Det är
viktigt att Sverige, idag och i framtiden, ger skydd till de som flyr undan förföljelse, krig
och förtryck och i trygghet kan ge dem en chans att bygga upp sina liv igen.
Det står i ärendet att utifrån den rådande situationen med ett snabbt ökat antal asylsökande
så finns ett behov av att skapa beredskap i länets samtliga kommuner för att akut kunna ta
emot asylsökande i tillfälliga boenden. Behovet är enligt Migrationsverket 400 platser per
dag med en maximal omsättningstid på upp till en vecka, det innebär ca 80-100 platser i
Botkyrka kommun. Det är dock mycket viktigt att alla kommuner i länet hjälps åt för att
inte ytterligare öka belastningen på de kommuner som redan gjort mycket i frågan.
Vi befinner oss i ett läge där vi inte har tillräcklig fakta om vilka lokaler som finns till
förfogande i kommunen. Den tekniska förvaltningens fastighetsenhet ges nu i uppdrag att
göra en inventering över de lokaler som kommunen förfogar över eller de inhyrda. Denna
inventering har vi bett om att få genomförd länge.
Dessa brister i information om kommunens lediga lokaler leder till att situationen blir
relativt drastisk då man bl.a. föreslår att inhysa människor i kommunalhuset med allt vad
det innebär och i gruppboendet i Tullinge vilket är i behov av renoveringar.
Vi måste kunna ta emot och inhysa människor i kommunen på ett rimligt och
genomförbart sätt som tillgodoser alla behov för de tillfälligt boende på ett drägligt sätt och
som samtidigt inte påverkar de kommunala verksamheterna alltför mycket. Att upprätta
tillfälliga boendeplatser i kommunhuset kommer att innebära ett flertal praktiska problem,
inte minst säkerhetsmässigt och vi anser inte att detta är ett alternativ. Kommunen bör
hitta bättre lösningar för lokaler snarast möjligt. Andra bättre alternativ kan vara på Lida,
olika lokaler på Hågelby – bl.a. vandrarhemmet och klockhuset, lokaler i Subtopiaområdet,
Hangaren m.fl.
Kristdemokraterna i Botkyrka
Postadress
Besöksadress
Box 251
Munkhättevägen 45
147 01 Tumba Tumba

Telefon 08-53061484
Plusgiro 637 3609-4
Organisationsnummer 815601-0780
Telefax 08-53061487
Bankgiro 246-9039
webbadress: www.botkyrka.kristdemokraterna.se
E-mail botkyrka@kristdemokraterna.se

Sid 2(2)

I ärendet framgår inte om kommunen har involverat civilsamhället. Har frågan ställts till de
olika samfund och föreningar som finns i kommunen? Det gäller inte enbart om att ordna
en säng. Vi måste också bistå med mänsklig värme, gemenskap och relationer för
människor på flykt och här tror vi att de olika föreningar och församlingar som finns i
kommunen skulle kunna göra mycket och kommunen bör stödja dessa.

Tumba 2015-10-13

Stefan Dayne (kd)

UPPROPS- OCH VOTERINGSLISTA

Kommunstyrelsen, kl. 10.00-10.25
TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE
NÄRVARANDE
JA
NEJ

Berggren Katarina, ordf
Östlin Ebba, 1:e v ordf
Baker Jimmy, 2:e v. ordf
Melki Gabriel, led
Ros Inger, led
Köse Serkan, led
Hjelte Kia, led
Gahnström Dan, led
Bulduk Deniz, led
Thorén Anders, led
Granberg Östen, led
Einarsson Mats, led
Dayne Stefan, led
Aziz Youbert, ers
Alan Arzu BeGigo, ers
Aslan Robert, ers
Lund Tuva, ers
Westberg Olle, ers
vakant , ers
Lundgren Stina, ers
Jönsson Yngve R K, ers
Sherif Yosra Yasmin, ers
Lindqvist Sebastian, ers
Carlson Pia, ers
Johansson Lars, ers
Steffens Robert, ers
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