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Förlängning av idéburet offentligt
partnerskap gällande verksamheten
Kompassen med föreningen Ohana

Dnr SO 2018/0134

Sammanfattning
Föreningen Ohana har inkommit med en förfrågan om förlängning av
idéburet offentligt partnerskap gällande boendelösningar inom
verksamheten Kompassen för unga över 18 år i asyl som anvisats till
Lund som ensamkommande. Förfrågan inkom vid styrgruppsmöte
den 27 september. Anledningen till förfrågan från föreningen utgår
från att syftet med nuvarande överenskommelse var att den unge
vuxne skulle ha möjlighet att gå kvar i skolan och ha närhet till sitt
nätverk och offentliga biträde under asylprövning. Vid tillfället när
beslutet togs i socialnämnden bedömdes att flertalet i denna grupp
skulle innefattas av den kommande så kallade gymnasielagen.
Genom att denna lag överprövades har det inneburit förseningar i
handläggning och beslut. Alternativet är att den enskilde vänder sig
till Migrationsverket för en boendeplats.
Föreningen Ohana har den 8 oktober inkommit med budget för
fortsatt verksamhet och har samtidigt uttryckt behov av en lokal för
att fortsatt kunna driva verksamheten.
I ärendet framgår målgruppen, behovsbedömning för 2019 samt
behov av finansiering.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 8 oktober 2018.

Yrkanden
Sven-Bertil Persson (V), yrkar, med instämmande av Maja Grubelic
(FI), Eva S Olsson (S), Fredrik Persson (S), Erik Hammarström (MP)
och Shahad Lund (MP), bifall till förvaltningens förslag.
Göran Wallén (M) yrkar, men instämmande av Dan Ishaq (M), Ursula
Savonius (L) och Agneta Lindskog (KD) avslag till förvaltningens
förslag.

Beslutsgång
Ordföranden Eva S Olsson (S) ställer proposition på yrkandena och
finner att Sven-Bertil Perssons (V) m fl yrkande vunnit bifall.
Votering begärs och företas med följande propositionsordning.
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Ja, till Sven-Bertil Perssons (V) m fl yrkande.
Nej, till Göran Walléns (M) m fl yrkande.
Omröstningen utfaller enligt följande:
Eva S Olsson (S), Erik Hammarström (MP), Fredrik Persson (S),
Shahad Lund (MP), Sven-Bertil Persson (V) och Maja Grubelic (FI)
röstar ja.
Göran Wallén (M), Dan Ishaq (M), Ursula Savonius (L), Gun Jönsson
(C) och Agneta Lindskog (KD) röstar nej.
Med 6 röster mot 5 beslutar socialnämnden i enlighet med
förvaltningens förslag.

Beslut
Socialnämnden beslutar
att

socialnämnden föreslår att kommunstyrelsen beslutar att ge
socialnämnden i uppdrag att teckna en förlängd
överenskommelse med föreningen Ohana för första halvåret
2019 med möjlighet till förlängning som längst till och med 31
december 2019

att

socialnämnden föreslår att kommunstyrelsen beslutar
att tillföra socialnämndens driftbudgetram 3 946 tkr för att
finansiera överenskommelsen.

Reservationer
Göran Wallén (M), Dan Ishaq (M), Ursula Savonius (L) och Agneta
Lindskog (KD) reserverar sig mot beslutet.
Vi anser att för att beslut om förlängning för en ideell organisation,
krävs ett gediget ekonomiskt underlag. Det behövs underlag för
budgeten som efterfrågas och en ekonomisk redogörelse för
verksamheten. Detta för att säkerställa att våra skattepengar går till
rätt sak. I detta fallet saknades efterfrågat underlag. Vidare togs
budgeten för 2019 i juni, och medel saknas i nuläget för att förlänga
kompassens verksamhet. Alliansen står för en tydlig politik och en
politik som säkerställer ett förnuftigt spenderande av
skattebetalarnas pengar, därav reserverar vi oss mot detta beslut.
Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten
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SO 2018/0130

Socialnämnden
Plats och tid

Diamanten, Brotorget 1, 2018-10-17 klockan 16.30–19.30

Ledamöter

Eva S Olsson (S), ordförande
Erik Hammarström (MP), vice ordf
Göran Wallén (M), 2:e v ordf
Fredrik Persson (S)
Dan Ishaq (M)
Sven-Bertil Persson (V)
Ursula Savonius (L)
Gun Jönsson (C)
Maja Grubelic (FI)
Agneta Lindskog (KD)

Tjänstgörande ersättare

Shahad Lund (MP), ersätter Jenny Sjöö (MP)

Ersättare

Ann-Louise Levau (S)
Tesfom Tecleab Solomon (S)
Jesper Nyberg (MP)
Nita Lorimer (V)
David Liljedahl (C)
Kelemua Kabede (KD)

Övriga

Annika Pettersson, socialdirektör
Inger Wallin Fröman, verksamhetschef
Ricardo Espinoza Pena, verksamhetschef
Karin Säfström, verksamhetschef
Åsa-Marie Sundström, vik verksamhetschef
Johan Larsson Boström, utvecklingschef
Filippa Mellbourn, ekonomichef
Peter Fransson, tillståndshandläggare
Egil Drakfelt, utvecklingssekreterare
Boel Hansson, nämndsekreterare

Justerare

Ursula Savonius (L)

Paragrafer

§ 176-193

Plats och tid för justering

Socialförvaltningen den 22 oktober kl 16:30
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Underskrifter
Sekreterare

Boel Hansson

Ordförande

Eva S Olsson (S)

Justerare

Ursula Savonius (L)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ
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Datum då anslaget sätts upp

2018-10-23

Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningen, Brotorget 1

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Boel Hansson

Justerare

Utdragsbestyrkande

2018-11-14

