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Kommunstyrelsen 
 

 

 

Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 16.30-17.25 
 

Beslutande 

Ledamöter Irene Homman (S) ordförande  

 Ann-Gret Olsson (S)  

 Lars-Erik Granholm (KOSA)  

 Svante Hanses (KOSA)  

 Maria Alfredsson (MP)  

 Sofia Jarl (C)  

 Stefan J Eriksson (M)  

 Anders Bengtsson (KD)    
 

Tjänstgörande ersättare Jonas Wittink (MP) tjänstgörande för Tomas Fredén (S) 

 Christer Iversen (FP) tjänstgörande för Erik Warg (C) 

 Erik Bergman (M) tjänstgörande för Emil Bostad (SD) 
 

Övriga närvarande 

Tjänstemän Gunnel Gyllander, kommunchef 

 Malin Lindén Ohlsson, socialchef, del av §§ 233-234 

 Tomas Nylén, integrationssamordnare, del av §§ 233-234 
 

Justering 

Justerare Stefan J Eriksson (M) 
 

Plats och tid Kommunkontoret Djurås 2015-12-02, kl. 15.30 
 

Justerade paragrafer §§ 233-234 
 

Underskrifter 

Sekreterare  ____________________________   

 Anna-Lena Palmér  

 
Ordförande  ____________________________   

 Irene Homman (S)  

 
Justerare  ____________________________   

 Stefan J Eriksson (M)  
 

 

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringar har tillkännagivits genom anslag. 
 

Organ Kommunstyrelsen 
 

Sammanträdesdatum 2015-11-30 
 

Datum för anslags uppsättande 2015-12-02 Datum då anslaget tas ned 2015-12-28 
 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Djurås 
 

Underskrift  ____________________________  

 Anna-Lena Palmér 
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 Dnr 2015:435/13 

Ks § 233 

 

Bostads- och lokalbehov för ensamkommande barn och 
nyanlända flyktingar 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Ge kommunchefen i uppdrag att utarbeta en strategi och plan för att 

möta det stora behovet av bostäder, skollokaler med mera för det 

förväntade mottagandet flyktingar och ensamkommande barn i enlighet 

med den tvingande lagstiftningen. 

2. Utse kommunstyrelsens allmänna utskott till styrgrupp för arbetet. 

 

Ärendebeskrivning 

Sedan den 1 januari 2014 finns en tvingade lagstiftning som innebär att 

alla kommuner är skyldiga att ta emot ensamkommande barn. Regeringen 

och Allianspartierna presenterade den 23 oktober 2015 en gemensam 

överenskommelse om flyktingmottagandet. Överenskommelsen innebär 

bland annat att en ny lagstiftning kommer att införas från den 1 juli 2016. 

Regeringen överlämnade remissen till lagrådet den 29 oktober 2015. 

Den nya lagstiftningen innebär att kommunen blir skyldig att tillhandahålla 

bostäder till nyanlända. 

 

Den nya lagstiftningen innebär att kommunen inte kan neka att ta emot 

nyanlända med uppehållstillstånd. Gagnefs kommun har under åren haft ett 

relativt lågt mottagande av nyanlända på grund av brist på bostäder. 

Med den nya lagstiftningen från den 1 juli 2016 kommer bostadsbrist inte vara 

ett giltigt skäl utan kommunen ska ändå ta emot nyanlända enligt anvisning. 

 

Mot bakgrund av att den nu pågående flyktingkrisen med historiskt stora 

volymer av asylsökande kommer behovet av bostäder under 2016 bli akut. 

De flesta asylsökande som kommer till Sverige är från Syrien och de kommer 

att få uppehållstillstånd. Behovet av bostäder i landet är mycket stort. 

 

Gagnefs kommun bör rusta sig med en omfattande nybyggnad av bostäder i 

varierande storlekar för att klara den nuvarande och kommande tvingande 

lagstiftningen om mottagande av ensamkommande barn och nyanlända med 

uppehållstillstånd. 

 

 

forts. 
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Ks § 233 forts. 

 

Bedömning 

För att möta behovet behöver kommunen tillsätta en övergripande 

arbetsgrupp som består av nyckelpersoner från berörda förvaltningar 

med syfte att ta fram en strategi och plan hur Gagnefs kommun ska 

möta behovet av bostäder, skollokaler med mera för flyktingar och 

ensamkommande barn under de närmaste åren. 

 

Socialnämndens förslag 

Socialnämndens förslag till kommunstyrelsen, 2015-11-23 § 61, att 

kommunchefen ges i uppdrag att utse en arbetsgrupp med företrädare från 

berörda förvaltningar/nämnder för att utarbeta en strategi och plan för att 

möta det stora behovet av bostäder, skollokaler m.m. för det förväntade 

mottagandet av flyktingar och ensamkommande barn i enlighet med den 

tvingande lagstiftningen. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Sofia Jarl (C): Ändra beslutspunkt ett till ”Ge kommunchefen i uppdrag att 

utarbeta en strategi och plan för att möta det stora behovet av bostäder, 

skollokaler med mera för det förväntade mottagandet flyktingar och 

ensamkommande barn i enlighet med den tvingande lagstiftningen.” Lägga 

till beslutspunkt två ”Utse kommunstyrelsens allmänna utskott till styrgrupp 

för arbetet.”. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer Sofia Jarl (C) ändringsförslag mot avslag och finner att 

kommunstyrelsen beslutar enligt Sofia Jarl (C) förslag. 

 

Ordföranden ställer Sofia Jarl (C) tilläggsförslag mot avslag och finner att 

kommunstyrelsen beslutar enligt Sofia Jarl (C) förslag. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Sn 151123 § 61, dnr Sn 2015:175/13. 

Tjänsteutlåtande, socialförvaltningen, 2015-11-20, tre sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunchef 

Samtliga nämnder, för kännedom 
__________ 

Förvaltningen, för kännedom 
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 Dnr 2014:1055/29 

Ks § 234 

 

Köp av fastighet avseende verksamhet för ensamkommande barn 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Köpa fastighet av Gagnefsbostäder AB enligt förslag för anpassning 

till boende för ensamkommande barn (HVB-hem). 

2. För köp och ombyggnad av föreslagen fastighet ianspråkta de medel som 

kommunfullmäktige anslog 2015-09-03, § 149, angående köp av fastighet. 

 

Ärendebeskrivning 

Tekniska förvaltningen har i uppdrag att hitta och presentera möjliga 

lösningar av boendebristen i det utökade mottagandet av ensamkommande 

barn. En fastighet som säljs av Gagnefsbostäder AB presenteras. 

 

Sedan 6 månader är Monteliusgården, HVB-hem för ensamkommande 

barn, fullbelagt. Socialförvaltningen får tre till fyra anvisningar i veckan 

om nya barn. I aktuell situation blir de allra flesta av barnen placerade i 

familjehem i andra kommuner. 

 

Migrationsverket beräknar att det kommer att anlända cirka 

40 000 ensamkommande barn till landet i år. Barnen fördelas ut till 

kommunerna enligt ett fördelningstal. Gagnefs kommun har för 

närvarande 10 i fördelningstal. Från 1 januari 2016 kommer detta tal 

höjas till 82. Det innebär att kommunen ska kunna ge 82 asylsökande 

barn ett boende. 

 

Finansiering 

Kommunfullmäktige har tidigare beslutat om 3,5 miljoner i investering 

för inköp och renovering av villa för boende för ensamkommande barn. 

 

Verksamheten i fastigheten inryms inom det statsbidrag som kommunen 

erhåller från Migrationsverket. 

 

 

 

 

 

 

forts. 
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Ks § 234 forts. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ann-Gret Olsson (S): Lägga till beslutspunkt två ”För köp och ombyggnad 

av föreslagen fastighet ianspråkta de medel som kommunfullmäktige anslog 

2015-09-03, § 149, angående köp av fastighet.”. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer Ann-Gret Olsson (S) tilläggsförslag mot avslag och 

finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Ann-Gret Olsson (S) förslag. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Sn 151123 § 62, dnr Sn 2015:73/13. 

 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, socialförvaltningen, 2015-11-20, en sida. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Kf 150903 § 149 

 

Protokollsutdrag 

Socialnämnden, för kännedom 

Tekniska nämnden, för kännedom 

Gagnefsbostäder AB, för kännedom 

Ekonomiavdelningen, för kännedom 
__________ 

Förvaltningen, för kännedom 


