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Reservation i ärendet 4 i kommunstyrelsen 2017-11-29 

Tillfälliga kommunbidrag för ensamkommande unga (Dnr 2017/452) 

Vid dagens sammanträde yrkade jag dels på en redaktionell ändring av beslutsförslaget, 
dels på ett tilläggsförslag där en ny mening skulle avsluta förslaget från kommunstyrelsen 
till kommunfullmäktige. 

Ändringen jag föreslog var att stryka texten "under förutsättning av riksdagens beslut om 
2017 års höständringbudget". 

Ursprungsförslaget godkändes av kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-11-20. 
Jag informerade idag att höständringsbudgeten hade bifallits i riksdagen två dagar senare. 
Riksdagen beslutade enligt förslagen i Finansutskottets betänkande 2017/18:FiU11. Utskottets 
förslag var att godkänna regeringens proposition. Avsnittet lyder: "Handläggningstiderna för 
asylärenden som gäller ensamkommande barn är för närvarande långa. Ett tillfälligt 
kommunbidrag bör införas för att stärka kommunernas möjlighet att låta ensamkommande 
unga i asylprocessen som fyller 18 år och fortfarande väntar på ett slutgiltigt beslut i sitt 
ärende bo kvar i den kommun där de vistas. Regeringen anser därför att ett nytt ramanslag 
1:9. "Tillfälligt stöd till kommuner för ensamkommande unga asylsökande m. fl. "bör föras upp 
på statens budget med 390 miljoner kronor. Anslaget får användas för statsbidrag till 
kommuner för ensamkommande unga asylsökande m. fl." 

Förslaget till kommunfullmäktige omfattar även den delen av det tillfälliga kommunbidraget 
som avser 2o18. Riksdagen kommer att fatta beslut 2017-12-o8 genom omröstning avseende 
Socialförsäkringsutskottets betänkande 2017/18:SfU4 som behandlar Utgiftsområde 8 
Migration. Riksdagens beslut fattas alltså en vecka innan detta aktuella beslutsförslag 
behandlas av kommunfullmäktige i Vänersborg. 

Jag informerade kommunstyrelsens ledamöter så gott jag förmådde. Det framkom inte varför 
mitt ändringsyrkande underkändes. 

Mitt tilläggsförslag, som skulle tillfogas beslutsförslaget som en sista mening, var följande: 

"Kommunfullmäktige förutsätter att Socialnämnden använder det tillfälliga kommunbidraget 
i enlighet med regeringens förslag och riksdagens beslut." 

Naturligtvis ligger till grund för mitt tilläggsyrkande att det uppenbarligen finns olika 
uppfattningar. Jag hävdar att socialförvaltningen och socialnämnden befinner sig i utkanten 
av det som varit avsikten med bidraget, nämligen att underlätta för kommunerna att komma 
ifrån de tuffaste besluten. När kommunstyrelsen röstade ner mitt tilläggsförslag, så ser jag 
detta som en uppmaning till mig att förklara bättre i kommunfullmäktige. Jag ska försöka. 

Jag reserve r mig` ill förmån för mitt yrkande i sin helhet.  

Lutz Rininslaa- 

Vänsterpartiet 	 2017-11-29 
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