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BEVIS 

 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 

Beslutsorgan:    Kommunstyrelsen  

Sammanträdesdatum     2016-05-09 

Anslags uppsättande  2016_____ 

Anslags nedtagande  2016_____ 

Protokollet förvaras på  kommunkontoret 

 

Underskrift ________________________________ 

 

 

Plats och tid: Furåsen måndag 9 maj 2016, klockan 17.00 – 17.45 
 

Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande 

ersättare 

Ulla Börjesson (S) ordf   Uno Call (S) 

Tommy Larsson (S)    

Rune Månsson (S)     

Edgardo Varas (S)    

Lars Karlsson (S)                            

Bengt Ove Magnusson (S) ersätter Urban Henriksson (S)   

Kenneth Carlsson (L)     

Tobias Bernhardsson (C) 

Marion Pelli (C) 

Maino Svensson (C) ersätter Leif Söderqvist (C) Övriga närvarande 

Per Krokström (M) ersätter Linda Jansson (M)  Lars-Göran Berg, kommunchef 

Peter Johansson (KD)    Marianne Martinsson, sekr 

Håkan Gusteus (L) ersätter Patrik Rydström (SD)  Se i övrigt resp. § 

      

      

   

Sammanträdet öppet för allmänheten. 1  närvarande. 

     
Utses att  justera:  Maino Svensson (C)  Paragraf    § 122 

      

 

Underskrifter 
 

Ordföranden: ___________________________________________ 

                                                     Ulla Börjesson 

 
Justeringsman:__________________________________________ 

                                                     Maino Svensson 

 
Sekreterare: ___________________________________________ 
   Marianne Martinsson  
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Kommunstyrelsen    
___________________________________________________________________________________ 

 

Justering                                                            Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 

KS § 122  Dnr 2016-329 

 

Investering i Tallbackens f.d. äldreboende i syfte att skapa ett hem för vård och boende 

för barn utan legal vårdnadshavare, s.k. ensamkommande barn. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen beslutar godkänna en investering på cirka 700 tkr för 

renovering/ombyggnad av en av avdelningarna i Tallbackens f.d äldreboende i syfte att 

skapa ett boende för barn utan vårdnadshavare. 

 

Investeringen finansieras inom den av kommunfullmäktige godkända investeringsramen för 

kommunstyrelsen i 2016 års budget. 

 

Reservationer 

 

Peter Johansson (KD) och Per Krokström (M) reserverar sig mot beslutet. 

 

Yrkanden 

 

Tommy Larsson (S) med instämmande av Edgardo Varas (S) och Kenneth Carlsson (L) 

yrkar bifall till förvaltningens förslag att kommunstyrelsen beslutar godkänna en investering 

på cirka 700 tkr för renovering/ombyggnad av en av avdelningarna i Tallbackens f.d 

äldreboende i syfte att skapa ett boende för barn utan vårdnadshavare. 

 

Investeringen finansieras inom den av kommunfullmäktige godkända investeringsramen för 

kommunstyrelsen i 2016 års budget. 

 

Peter Johansson (KD) och Per Krokström (M) yrkar att ärendet återremitteras. 

 

Propositionsordning 

 

Kommunstyrelsen godkänner att proposition först ställs på yrkandet om återremiss. Beslutar 

kommunstyrelsen att ärendet ska avgöras idag ställs proposition på Tommy Larssons med 

fleras yrkande.   

 

Efter ställd proposition om återremiss finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar att 

ärendet ska avgöras idag.  

 

Efter ställd proposition på Tommy Larssons med fleras yrkande finner ordföranden att 

kommunstyrelsen beslutar att bifalla detsamma. 

 

 



                                                                  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL                         3(3)

 2016-05-09 

  

 

 
Kommunstyrelsen    
___________________________________________________________________________________ 

 

Justering                                                            Utdragsbestyrkande 

 

 

Forts KS § 122 

 

Under ärendets behandling ajourneras sammanträdet en kort stund. 

 

Ärendebeskrivning 

 

Migrationsverket har beslutat om en ny anvisningsmodell för kommunernas mottagning av 

barn som kommit till Sverige utan legal vårdnadshavare, s k ensamkommande flyktingbarn. 

Samtliga kommuner i landet ingår.  

 

Enligt den nya modellen har Färgelanda kommun ett fördelningstal för barn utan 

vårdnadshavare på 1,08 promille av det totala antalet barn som kommer till landet. 

Prognosen för BUV 2016 är 7000 barn och detta innebär att Färgelanda kommun skall ta 

emot 7-8 ny barn under året. I dagsläget har kommunen ansvar för totalt 77 barn.  

 

Avsaknaden av boenden i Färgelanda har medfört att  35  barn för  

närvarande är placerade i familjehem, HVB-hem och liknande i andra kommuner. 

 

För att kunna ta ansvar för det ökade antalet barn utan vårdnadshavare och erbjuda boende i 

hemkommunen istället för att anlita externa leverantörer, har olika alternativ till boenden 

övervägts. Den lösning som framstår som den lämpligaste är att tillskapa tio ytterligare 

boendeplatser i Tallbacken där det finns två avdelningar som står tomma. En av dessa är den 

avdelning som tidigare användes för det tillfälliga evakueringsboendet och som utrymdes i 

slutet av mars månad.  

 

Genom placering i hemkommunen underlättas och effektiviseras  bl a socialtjänstens tillsyn, 

vård och kontroll.  Dessutom är vanligtvis kostnaden för externa placeringar betydligt högre. 

 

Upprustningen kommer antingen att ske genom avrop på tidigare gjorda upphandlingar eller 

genom ny upphandling.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2016-05-03 

Kommunchefen och socialchefen informerar. 

 

Skickas till: 

Kommunchefen 

Ekonomichefen 

Samhällsbyggnadschefen 

Socialchefen 

 


