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§ 139 Boende och lokaler för ensamkommande barn och
unga
Ärendenummer: Sov 422/2015
Handläggare: Marie Villman, Lars Thornberg
Ärendebeskrivning
Enligt Migrationsverket senaste prognoser kommer antalet ensam
kommande barn och unga som söker asyl i Sverige i år bli långt fler än
man tidigare trott och prognoserna skrivs kraftigt upp. Örebro liksom alla
landets kommuner måste snabbt förbereda sig för att emot betydligt fler
ensam-kommande barn och unga än vad det tidigare planerats för. Av den
anledningen pågår ett intensivt arbete i kommunen med att hitta lokaler och
staiia nya boenden. Nya kontorslokaler behövs också för den utökning som
krävs av den myndighetsutövande verksamheten.
Besluts underlag
Tjänsteskrivelse, 2015-11-02
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Kommunens lokalförsörjningsavdelning får i uppdrag att färdigställa och
teckna hyreskontrakt med ÖBO för nytt boende och nya kontorslokaler på
söder i Örebro.
2. Kommunens lokalförsörjningsavdelning får i uppdrag att beställa
förstudie för ombyggnad och anpassning av lokaler för social-tjänstens
myndighetsutövande verksaI11het på Norrbackavägen.
3. Programnämnd social välfärd begär hos kommunstyrelsen att få
igångsättningsbeslut för nytt Hem för vård och boende (HVB) i
Karlslund.
4. Paragrafen justeras omedelbart.
Yrkande
Utdragsbestyrkande: Joel Larsson
1

Helena Ståhl (SD) yrkar avslag på punkt 1, 2 och 3 på
Kommunledningskontorets förslag.
Proposition
Ordföranden Fisun Yavas (S) finner att det finns två förslag till beslut till
beslutspunkt 1, 2 och 3, det vill säga Kommunledningskontorets förslag
och Helena Ståhls (SD) avslagsyrkande.

Ordföranden ställer förslagen under proposition och finner att
programnämnden beslutar enligt Kornmunledningskontorets förslag.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:

1. Kommunens lokalförsötjningsavdelning får i uppdrag att färdigställa och
teckna hyreskontrakt med ÖBO för nytt boende och nya kontorslokaler på
söder i Örebro.
2. Kommunens lokalförsötjningsavdelning får i uppdrag att beställa
förstudie för ombyggnad och anpassning av lokaler för social-tjänstens
myndighetsutövande verksamhet på Norrbackavägen.
3. Programnämnd social välfärd begär hos kommunstyrelsen att få
igångsättningsbeslut för nytt Hem för vård och boende (I-IVB) i
Karlslund .
4. Paragrafen justeras omedelbmi.
Reservation
Helena Ståhl (SD) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för sitt
yrkande om avslag till Kornmunledningskontorets förslag.

Joel Larsson
Sekreterare
Justerat den 5 november 2015.
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Fisun Yava} (S , ordförande

Ulf Södersten (M), justerare

Utdragsbestyrkande: Joel Larsson
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