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§ 215 Medborgarförslag från Malin Lagerholm
m.fl. ang. ensamkommande barn och unga
Dnr KS 2017/621

Ärendebeskrivning
Malin Lagerholm m.fl. inkom 2017-05-10 med ett medborgarförslag i vilket man
föreslår att Trelleborgs kommun ska låta ensamkommande barn och unga, som
blivit uppskrivna i ålder eller som på grund av orimligt lång handläggningstid hos
Migrationsverket hunnit fylla 18 år under asylprocessen, få bo kvar på sina
etableringsboenden alternativt andra ordnade boenden i Trelleborg tills ärendet
vunnit laga kraft, i suicidpreventivt syfte.
Inger Hansson redogör för förslagen i medborgarförslaget.

Beredning
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att kvarboende för asylsökande som skrivits upp i ålder och överklagat beslutet om
permanent uppehållstillstånd ska erbjudas att bo kvar på sitt etableringsboende eller
annat ordnat boende tills ärendet vunnit laga kraft, samt
att ovanstående gäller för de individer som fortfarande bor kvar i boende ordnat av
Trelleborgs kom

Yrkande
Emil Samnegård (MP) yrkar bifall medborgarförslaget.
Veronica Larsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Henrik Silfverstolpe (L) yrkar att medborgarförslaget besvaras med att kommunen
i första hand anser att asylsökande som fyllt 18 år ska hänvisas till
Migrationsverket samt att frågan om eventuellt kvarboende för asylsökande som
skrivits upp i ålder och överklagat beslutet om permanent uppehållstillstånd ska
avgöras genom en individuell prövning av kommunen i varje enskilt fall.
Mikael Rubin (M) yrkar avslag på medborgarförslaget.
Helmuth Petersén (SD) yrkar att svensk lag ska följas och yrkar avslag på
medborgarförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden redogör för yrkandena och konstaterar att det föreligger dels yrkande
om bifall till medborgarförslaget från Emil Samnegård (MP), dels bifall till
kommunstyrelsens förslag från Veronica Larsson (S), dels yrkande om att besvara
medborgarförslaget genom en individuell prövning av kommunen i varje enskilt
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fall från Henrik Silfverstolpe (L) och dels yrkande om avslag på
medborgarförslaget från Mikael Rubin (M) och Helmuth Petersén (SD).
Ordföranden ställer yrkandena under proposition mot varandra och förklarar sig
finna att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs.
Ordförande utser kommunstyrelsens förslag till beslut till huvudförslag i
huvudvoteringen.
För att utse motförslag till huvudförslaget ställer ordföranden yrkandena om bifall
till medborgarförslaget, en individuell prövning av kommunen i varje enskilt fall
samt avslag under proposition mot varandra. Efter acklamationsförfarande
förklarar sig ordföranden finna att kommunfullmäktige bifaller yrkandet om
individuell prövning av kommunen i varje enskilt fall.
Votering begärs.
Kontraproposition 1
Voteringsproposition.
” Den som bifaller medborgarförslaget röstar ja, den som vill avslå
medborgarförslaget röstar nej.”
I voteringen avges 5 ja-röster och 22 nej-röster medan 23 ledamöter avstår från att
rösta.
Ersättare saknas för Per Klarberg (SD).
Kommunfullmäktige beslutar sålunda att bifalla yrkandet om att avslå
medborgarförslaget.
Voteringslista nr. 1 enligt bilaga.
Kontraproposition 2
Voteringsproposition.
” Den som bifaller Henrik Silfverstolpes (L) yrkande om individuell prövning
röstar ja, den som vill avslå medborgarförslaget röster nej.”
I voteringen avges 25 ja-röster och 22 nej-röster medan 3 ledamöter avstår från att
rösta.
Ersättare saknas för Per Klarberg (SD).
Voteringslista nr. 2 enligt bilaga.
Kommunfullmäktige beslutar sålunda att utse Henrik Silfverstolpes (L) yrkande
om individuell prövning till motförslag i huvudvoteringen.
Huvudvotering
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” Den som bifaller kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som bifaller Henrik
Silfverstolpes (L) yrkande om individuell prövning röstar nej.”
I voteringen avges 26 ja-röster och 16 nej-röster medan 8 ledamöter avstår från att
rösta.
Ersättare saknas för Per Klarberg (SD).
Voteringslista nr. 3 enligt bilaga.
Kommunfullmäktige beslutar sålunda i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att kvarboende för asylsökande som skrivits upp i ålder och överklagat beslutet om
permanent uppehållstillstånd ska erbjudas att bo kvar på sitt etableringsboende eller
annat ordnat boende tills ärendet vunnit laga kraft, samt
att ovanstående gäller för de individer som fortfarande bor kvar i boende ordnat av
Trelleborgs kommun.

Reservation
Mot beslutet reserverar sig samtliga ledamöter för Moderaterna,
Sverigedemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet.

Skickas till
Förslagsställaren
Kommunstyrelsen
Arbetsmarknadsnämnden
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