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§ 363

Förlängning av idéburet offentligt
partnerskap gällande verksamheten
Kompassen med föreningen Ohana

Dnr KS 2018/0794

Sammanfattning
Socialnämnden föreslår en förlängning under 2019 av idéburet
offentligt partnerskap med föreningen Ohana gällande verksamheten
Kompassen. Kompassen erbjuder boendelösningar för asylsökande
över 18 år som anvisats till Lund som ensamkommande.
Anledningen till den föreslagna förlängningen är att när beslutet om
överenskommelsen togs gjordes bedömningen att flertalet i
målgruppen skulle innefattas av den kommande så kallade
gymnasielagen och därmed kunna få uppehållstillstånd under 2018.
Genom att denna lag överprövades har det inneburit förseningar i
handläggning och beslut.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 26 november 2018
Socialnämndens beslut den 17 oktober 2018 § 180
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 8 oktober 2018

Yrkanden
Philip Sandberg (L) yrkar att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta
att godkänna att socialnämnden tecknar en förlängd
överenskommelse med föreningen Ohana för första halvåret 2019
utan möjlighet till förlängning,
att uppdra åt socialnämnden att i samverkan med
civilsamhället tillse att boendelösningar som värdfamilj eller
likvärdigt finns fr.o.m 2019-07-01 för de personer som tidigare varit
inom Kompassens verksamhet,
att socialnämndens driftbudgetram under 2019 tillförs 940 tkr
avseende överenskommelsen, samt
att finansiering sker genom ianspråktagande av 940 tkr av den
statliga byggbonus som ges till kommunen under 2019.
Fanny Johansson (S) yrkar att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta
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att godkänna att socialnämnden tecknar en förlängd
överenskommelse med föreningen Ohana för första halvåret 2019
med möjlig förlängning inkluderande andra halvåret 2019,
att socialnämndens driftbudgetram under 2019 tillförs 2 100 tkr
avseende överenskommelsen samt
att finansiering sker genom ianspråktagande av 2 100 tkr tkr av den
statliga byggbonus som ges till kommunen under 2019.
Karin Svensson Smith (MP) och Cherry Batrapo (FI) yrkar att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna att socialnämnden tecknar en förlängd
överenskommelse med föreningen Ohana för helåret 2019,
att socialnämndens driftbudgetram under 2019 tillförs 2 100 tkr
avseende överenskommelsen samt
att finansiering sker genom ianspråktagande av 2 100 tkr tkr av den
statliga byggbonus som ges till kommunen under 2019.
Hans-Olof Andersson (SD) yrkar att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta att avslå förslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med hans eget yrkande.
Omröstning begärs.
För att avgöra vilket av de återstående yrkandena som ska vara
motförslag i huvudvoteringen ställer ordföranden proposition på
dessa och finner att kommunstyrelsen beslutar att Fanny
Johanssons (S) yrkande ska vara motförslag.
Omröstning begärs.
För att avgöra vilket av de återstående yrkandena som ska vara
motförslag i voteringen om motförslag ställer ordföranden
proposition på dessa och finner att kommunstyrelsen beslutar
att Karin Svenssons Smiths (MP) m.fl. yrkande ska vara motförslag.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning i voteringen
om motförslag:
Ja för bifall till Fanny Johanssons (S) yrkande som motförslag.
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Nej för bifall till Karin Svensson Smiths (MP) m.fl. yrkande som
motförslag.
Omröstningen utfaller enligt följande:
Anders Almgren (S), Fanny Johansson (S), Björn Abelson (S) röstar ja
Karin Svensson Smith (MP) och Cherry Batrapo (FI) röstar nej.
Philip Sandberg (L), Camilla Neptune (L), Fredrik Ljunghill (M),
Birger Swahn (M), Inga-Kerstin Eriksson (C), Maria Nermark (FNL),
Hedvig Åkesson (KD) och Hans-Olof Andersson (SD) avstår från att
rösta.
Med 3 ja-röster mot 2 nej-röster och 8 som avstår från att rösta
beslutar kommunstyrelsen således att Fanny Johanssons (S) yrkande
ska vara motförslag.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning i
huvudvoteringen:
Ja för bifall till Philip Sandbergs (L) yrkande.
Nej för bifall till Fanny Johanssons (S) yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande:
Philip Sandberg (L), Camilla Neptune (L), Fredrik Ljunghill (M),
Birger Swahn (M), Inga-Kerstin Eriksson (C), Maria Nermark (FNL)
och Hedvig Åkesson (KD) röstar ja.
Anders Almgren (S), Fanny Johansson (S), Björn Abelson (S), Karin
Svensson Smith (MP) och Cherry Batrapo (FI) röstar nej.
Hans-Olof Andersson (SD) avstår från att rösta.
Med 7 ja-röster mot 5 nej-röster och 1 som avstår från att rösta
beslutar kommunstyrelsen således i enlighet med Philip
Sandbergs (L) yrkande.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar
att
att

att

Justerare

godkänna att socialnämnden tecknar en förlängd
överenskommelse med föreningen Ohana för första halvåret
2019 utan möjlighet till förlängning,
uppdra åt socialnämnden att i samverkan med
civilsamhället tillse att boendelösningar som värdfamilj eller
likvärdigt finns fr.o.m 2019-07-01 för de personer som tidigare
varit inom Kompassens verksamhet,
socialnämndens driftbudgetram under 2019 tillförs 940 tkr
avseende överenskommelsen, samt
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att

finansiering sker genom ianspråktagande av 940 tkr av den
statliga byggbonus som ges till kommunen under 2019.

Reservationer
Anders Almgren (S), Fanny Johansson (S), Björn Abelson (S), Karin
Svensson Smith (MP), Cherry Batrapo (FI) och Hans-Olof Andersson
(SD) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservationer inges: Protbil. § 363/01-03.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten
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2018-12-05

KS 2018/0385

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Meteoriten, Kristallen, 2018-12-05 klockan 15.00–17.35

Ledamöter

Philip Sandberg (L), ordförande
Fredrik Ljunghill (M), vice ordf
Anders Almgren (S), 2:e v ordf, tjänstgör inte § 376 pga jäv
Camilla Neptune (L)
Birger Swahn (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Hedvig Åkesson (KD)
Fanny Johansson (S)
Björn Abelson (S)
Karin Svensson Smith (MP)
Helena Falk (V), §§ 335-351, kl. 15.00-15.30
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Maria Nermark (FNL), tjänstgör för Börje Hed (FNL)
Lena Fällström (S), tjänstgör för Anders Almgren § 376
Cherry Batrapo (FI), tjänstgör för Helena Falk (V) §§ 352-376

Ersättare

Fabian Zäll (L)
Jessica Ulfgren (L)
Christine Ohlsson (M)
Klas Svanberg (M)
Louise Rehn Winsborg (M)
Mattias Horrdin (C), kl. 15.00-17.15
Kenth Andersson (S)
Axel Hallberg (MP)
Christoffer Brinkåker (SD)

Övriga

Christoffer Nilsson, kommundirektör
Carin Hillåker, biträdande kommundirektör
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör
Fredrik Sjögren, politisk sekreterare (L)
Christoffer Stenström, politisk sekreterare (M)
Carl Gustaf Jönsson, politisk sekreterare (FNL)
Emma Mesán, kommunjurist
Pernilla Ardhe, kommunjurist, sekreterare

Justerare

Fanny Johansson (S)

Paragrafer

§ 335-376

Justerare
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Kommunkontoret, Bruksgatan 22, fredagen den 14 december
2018, kl 09.30

Underskrifter
Sekreterare

Pernilla Ardhe

Ordförande

Philip Sandberg (L)

Justerare

Fanny Johansson (S)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2018-12-05

Paragrafer

§ 335-376

Datum då anslaget sätts upp

2018-12-18

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/Bruksgatan 22

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Pernilla Ardhe

Justerare

Utdragsbestyrkande

2019-01-09

