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Instans

Mötesdatum

Mötets ärendenummer

Kommunstyrelsen

2022-03-23

KS 2022.466

Kommunstyrelsens protokoll
Plats och tid

Digitalt möte via Teams samt ordföranden och sekreteraren på
kommunstyrelsens ordförandes kontor, 2022-03-23, kl. 14.00–14.30

Beslutande

Johan Bolinder (M)
Nicklas Olsson (M)
Åsa Ekblad (M), 2:e vice ordförande
Kent Olsson (SkuP), justerare
Solbritt Lundgren (C)
Lars Nyström (SD)
Jörgen Lidfeldt (-), 1:e vice ordförande
Magnus Alm (S)
Lena Axelsson (S), ordförande, deltar fysiskt
Roland Hansson (S)
Babak Rahimi (V)
Ingvar Wennersten (SD)
Sven Strandberg (KV)

Närvarande ersättare

Ingemar Johansson (C)
Jessica Möller (S)

Övriga närvarande

Annika Jansson, sekreterare, deltar fysiskt
Marcus Willman, kommundirektör

Justerade paragrafer

§ 74

Justering

Protokollet har justerats digitalt.
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Åtgärder med anledning av omvärldsläget
Ärendenummer KS 2022.460
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att fd vandrarhemmet iordningsställs och tas i
drift för tillfälliga boendeplatser. Samtliga till ändamålet hänförliga
kostnader tillstyrks och finansieras ur årets resultat.
Beslutet anmäls till kommunfullmäktige.
Reservation
Johan Bolinder (M), Nicklas Olsson (M) och Åsa Ekblad (M) reserverar sig
till förmån för Lars Nyströms (SD) tilläggsförslag.
Lars Nyström (SD) och Ingvar Wennersten (SD) reserverar sig till förmån
för Lars Nyströms (SD) tilläggsförslag.
Kent Olsson (Skup) reserverar sig till förmån för eget förslag.
Sammanfattning av ärendet
Natten till den 24 februari 2022 passerade ryska styrkor den ukrainska
gränsen och inledde ett väpnat angrepp.
Sannolikheten för ett väpnat angrepp mot Sverige bedöms av
Försvarsmakten som låg men kan inte uteslutas. Inte heller kan det uteslutas
att militära maktmedel eller hot om detsamma kan komma att användas mot
Sverige.
Svenska myndigheter och kommuner uppmanas att ytterligare se över sin
förmåga att upprätthålla samhällsviktig verksamhet och skydda
verksamhetskritiska system mot Cyberangrepp.
Situationen i Ukraina har utvecklats till en mycket svår humanitär situation
och den civila befolkningen har drabbats hårt av konflikten. UNHCR
rapporterar att strax över 3 miljoner människor lämnat Ukraina sedan
konfliktutbrottet varav en stor andel uppges vara kvinnor och barn.
Den 3 mars beslutade EU att aktivera massflyktsdirektivet vilket innebär att
personer från Ukraina ska erbjudas ett omedelbart och tidsbegränsat
uppehålls- och arbetstillstånd i EU:s medlemsstater. Ukrainska medborgare
är viseringsfria och kan uppehålla sig i Sverige i 90 dagar utan att registrera
sig eller ansöka om asyl. Att registrera sig utifrån Massflyktsdirektivet är
därmed inget krav men rekommenderas och uppmuntras av
Migrationsverket.
Behovet av boende är stort och Migrationsverket har meddelat att man
behöver hjälp från kommuner och civilsamhälle för att hantera situationen
både på kort och lång sikt då man utifrån sitt huvudscenario bedömer att
cirka 76 000 flyktingar kan komma till Sverige fram till halvårsskiftet 2022.
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Vid ett övre scenario bedömer Migrationsverket att det kan röra sig om 212
000 ukrainska medborgare som söker skydd i Sverige.
Med anledning av denna situation och det ansträngda läget för
Migrationsverket skickades under vecka 10 en förfrågan från
Migrationsverket via Länsstyrelsen Skåne till Skånes kommuner om att
inventera befintliga lokaler, anläggningar och andra enklare boendeformer
som kan användas som tillfälliga boenden på såväl kort som lång sikt.
Kommunledningen initierade efter denna förfrågan en kartläggning över
potentiella lokaler och fann vandrarhemmet på Bruksgatan 3 lämpligt för
ändamålet. För att fd Vandrarhemmet ska kunna iordningställas som
tillfälligt boende krävs dock åtgärder för att uppnå gällande krav och
standarder för denna boendetyp.
Kommundirektör Marcus Willman föredrar ärendet. Ny kontakt har tagits
med Migrationsverket avseende förtydliganden och behov av platser och
eventuell ersättning. Migrationsverket ser positivt på kommunens
viljeinriktning men det är oklart hur många platser som behövs och de kan
idag inte ge besked om det kommer att utbetalas någon ersättning
till kommunen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-03-18.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att fd vandrarhemmet iordningsställs och tas i
drift för tillfälliga boendeplatser. Samtliga till ändamålet hänförliga
kostnader tillstyrks.
Förslag till beslut under sammanträdet
Lars Nyström (SD): Förvaltningens förslag bifalles. Tillägger att
beslutet endast ska gälla individer som omfattas av Massflyktsdirektivet.
Johan Bolinder (M): Förvaltningens förslag bifalles. Lars Nyströms (SD)
tillägg bifalles. Anmälan ska göras till kommunfullmäktige om att beslutet
medför en avvikelse i förhållande till budget.
Lena Axelsson (S): Kostnader ska finansieras ur årets resultat.
Babak Rahimi (V): Förvaltningens förslag bifalles. Lena Axelssons (S)
tillägg bifalles.
Solbritt Lundgren (C): Förvaltningens förslag bifalles. Lena Axelssons (S)
tillägg bifalles.
Kent Olsson (SkuP): Förvaltningens förslag bifalles. Lars Nyströms (SD)
tillägg bifalles.
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Åsa Ekblad (M): Förvaltningens förslag bifalles. Lars Nyströms (SD) tillägg
bifalles. Lena Axelssons (S) tillägg bifalles.
Jörgen Lidfeldt (-): Förvaltningens förslag bifalles. Lena Axelssons (S)
tillägg bifalles.
Magnus Alm (S): Förvaltningens förslag bifalles. Lena Axelssons (S) tillägg
bifalles.
Sven Strandberg (KV): Förvaltningens förslag bifalles.
Nicklas Olsson (M): Förvaltningens förslag bifalles. Lars Nyströms (SD)
tillägg bifalles. Lena Axelssons (S) tillägg bifalles.
Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på förvaltningens förslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Ordföranden ställer därefter proposition på Lena Axelssons (S)
tilläggsförslag om att kostnaderna finansieras ur årets resultat och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Ordföranden ställer proposition på Lars Nyströms tilläggsförslag om att
beslutet endast ska gälla individer som omfattas av Massdirektivet och
finner att kommunstyrelsen avslår detsamma.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen fastställer följande beslutsgång:
Ja-röst för att bifalla Lars Nyströms (SD) tillägg om att beslutet endast
gäller för individer som omfattas av Massdirektivet.
Nej-röst för att avslå Lars Nyströms (SD) tillägg om att beslutet endast
gäller för individer som omfattas av Massdirektivet.
Omröstning
Efter härvid genomförd omröstning beslutar kommunstyrelsen med 6 jaröster mot 7 nej-röster att avslå Lars Nyströms (SD) tilläggsförslag om att
beslutet endast gäller för individer som omfattas av Massdirektivet.
Följande ledamöter röstade ja:
Johan Bolinder (M), Nicklas Olsson (M), Åsa Ekblad (M), Kent Olsson
(SkuP), Lars Nyström (SD) och Ingvar Wennersten (SD).
Följande ledamöter röstade nej:
Solbritt Lundgren (C), Jörgen Lidfeldt (-), Magnus Alm (S), Roland
Hansson (S), Sven Strandberg (KV), Babak Rahimi (V) och Lena Axelsson
(S).

Sida

5 (6)

Dokumenttyp

Protokoll
Instans

Mötesdatum

Kommunstyrelsen

2022-03-23

Beslutet skickas till
Marcus Willman, kommundirektör.
Sebastian Meglic, säkerhets- och beredskapssamordnare.
Skurup Kommunala AB.
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