Överenskommelse om utökat antal asylplatser för
ensamkommande barn och mottagande och bosättning av
utökat antal nyanlända invandrare
Danderydscenterns fullmäktigegrupp reserverar sig till
förmån för Siv Sahlströms (C) yrkande:
1. Bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
2. Bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut med följande tillägg
sist i meningen ”under förutsättning att bostäder kan anordnas”.
3. Avslag på kommunstyrelsens förslag till beslut.
4. Avslag på kommunstyrelsens förslag till beslut.

Grunder för ovanstående yrkanden och reservation
Motivering till yrkandet i punkt 1
Kommunstyrelsen beslöt den 29 september 2014 att godkänna
överenskommelse mellan Danderyds kommun och Migrationsverket
om att tillhandahålla åtta platser för ensamkommande asylsökande
barn. Länsstyrelsen föreslår nu att Danderyds kommun ska förbinda
sig att hålla ytterligare 11 platser tillgängliga för ensamkommande
asylsökande barn 2015, totalt 19 boendeplatser.
Vår bedömning
Danderyds arbete med att ta emot ensamkommande flyktingbarn har
fungerat väl. Danderydscentern bedömer att kommunen kan klara av
att ta emot ytterligare elva barn enligt länsstyrelsens förslag, särskilt
som socialkontoret vid genomgång utlovade att de mer organiserat
skulle söka efter familjer inom Danderyd, vilket inte gjorts tidigare.
Oavsett om de får framgång i detta har socialkontoret visat att de har
klarat att få fram, så långt vi kan bedöma, mycket goda familjehem i
andra kommuner. Danderyd har på så sätt kunnat ge de nyanlända
barnen goda förhållanden och därmed framtida möjligheter att klara
sig bra i vårt land. Vi yrkade därför bifall till förslaget att ta emot
ytterligare 11 ensamkommande flyktingbarn, totalt 19 barn.

Motivering till yrkandet i punkt 2
Danderyd har i dag en överenskommelse med staten om att ta emot 25
flyktingar och andra skyddsbehövande. Länsstyrelsen föreslår nu att
Danderyds kommun förbinder sig att ta emot ytterligare 23 nyanlända
för bosättning i kommunen, totalt 48 nyanlända varje år framåt tills ny
överenskommelse tecknas. Förslaget innebär således i det närmaste en
fördubbling jämfört med gällande överenskommelse.
Vår bedömning
Danderydscenterns fullmäktigegrupp anser att kommunen ska ställa
sig positiv till en utökning under förutsättning att bostäder kan
anordnas. Det gäller 48 flyktingar varje år och utöver det bostäder till
de barn som kommunen har ansvaret för när de lämnar
familjehemmen.
Danderyd har inte något eget bostadsbolag i vilket vi kan friställa
lägenheter när någon flyttar. Vid genomgång av ärendet kunde
majoriteten inte redogöra för hur vi ska klara att skaffa fram dessa
bostäder. Vi menar att kommunen måste vara realistisk och meddela
länsstyrelsen vilka svårigheter vi har i just bostadsfrågan. Mot denna
bakgrund yrkade vi tillägget ”under förutsättning att bostäder kan
anordnas” till beslutssats 2.

Motivering till yrkandena i punkt 3 och fyra
Danderydscenterns fullmäktigegrupp motsätter sig att beslutanderätten
i fler ärenden flyttas från kommunfullmäktige till, i detta fall,
kommunstyrelsen respektive socialnämnden. Tendensen att flytta allt
fler ärenden, som tidigare avgjorts i fullmäktige, till nämnder och
styrelser är inte någon bra utveckling. Fullmäktige förlorar med det
också insyn i och kunskap om viktiga ärenden.
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