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Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutande Martin Johansson (L) 
Bo Bertelsen (M) tjänstgör för Lars Carlsson (M) 
Magne Hallberg (KD) 
George Strömbom (C) 
Tanja Siladji Dahne (MP) 
Rosalie Sanyang (S) 
Rikard Larsson (S) 
Gert Kjellberg (TP) 
Cyril Esbjörnsson (TP) 
Benny Halldin (S) tjänstgör för Björn Möller (-) 
Martin Johansson (SD) 
 

Övriga närvarande Rolf Persson (KD) 
Erling Alsin (-) 
Anette Johannessen (S) 
Magnus Gullbrandsson (TP) 
 
Evike Sandor, tf kommunchef 
Hans Blomqvist, kommunjurist 
Torbjörn Hall, kommunsekreterare 
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Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§214 

Synpunkter på preliminära anvisningsandelar för 
mottagande av ensamkommande barn 2021 

2020/237 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att som yttrande till Länsstyrelsen meddela 
att Tjörns kommun inte har något att erinra mot preliminära 
anvisningsandelar för mottagande av ensamkommande barn för år 
2021. 

Barnkonventionen 
Ett väl fungerande arbete för mottagande av ensamkommande 
barn är mycket viktigt för barnen i fråga. Beslutet om att yttra sig 
påverkar dock inte barn på något direkt sätt. 

Sammanfattning 
Innan årsskiftet kommer Migrationsverket att fatta beslut om 
anvisningsandelar för mottagande av ensamkommande barn för 
2021.  

Inför beslutet om andelstal har Länsstyrelsen i uppdrag att dela 
Migrationsverkets preliminära andelstal med länets kommuner. 
Kommunerna har därefter möjlighet att inkomma med önskemål 
till Länsstyrelsen om omfördelningar av andelstalen. 

De preliminära anvisningsandelarna för Tjörn år 2021 är enligt 
Länsstyrelsen 1,79. Tjörns kommun har de senaste åren tagit emot 
mycket få ensamkommande barn och bedömningen av 
förvaltningen, efter konsultation med socialförvaltningen, är att 
kommunen kan hantera ett mottagande i nivå med de preliminära 
anvisningsandelarna för år 2021. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 228 den 15 oktober 2020 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2020-10-20 

Informationsbrev om preliminära anvisningsandelar för 
mottagande av ensamkommande barn 2021 

Bilaga 1 preliminära anvisningsandelar för mottagande av 
ensamkommande barn 2021  

Bilaga 2 Anvisnings- och andelsmodell för ensamkommande barn 
2020  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Magne Hallberg (KD) och Tanja Siladji Dahne (MP) föreslår att 
kommunstyrelsen ska bifalla förvaltningens förslag. 

Beslutet skickas till 
Länsstyrelsen 
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§215 

Synpunkter på förslag till kommuntal för mottagande av 
nyanlända för 2021 

2020/219 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att som yttrande till Länsstyrelsen 
meddela att Tjörns kommun inte har något att erinra mot förslag 
till kommuntal för mottagande av nyanlända för år 2021. 

Reservation 
Martin Johansson (SD) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

Barnkonventionen 
Ett väl fungerande arbete för mottagande av nyanlända barn är 
mycket viktigt för barnen i fråga. Beslutet om att yttra sig 
påverkar dock inte barn på något direkt sätt. 

Sammanfattning 
Länsstyrelsen har i uppdrag att fatta beslut om fördelning av 
antalet nyanlända som ska anvisas till länets kommuner under ett 
kalenderår, så kallade kommuntal, enligt förordningen (2016:39) 
om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning. 

Grunden för Länsstyrelsens beslut om kommuntal är regeringens 
beslut om länstal och gällande kriterier enligt lagen om 
mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning 
(2016:38). Migrationsverket har på upp-drag av regeringen tagit 
fram ett förslag på hur många nyanlända som ska anvisas till varje 
län, men regeringen har ännu inte fattat beslut. Först när 
regeringen beslutat om länstal kan Länsstyrelsen besluta om 
kommuntal. 

Under förutsättning att regeringen beslutar enligt 
Migrationsverkets förslag kommer länstalet för Västra Götalands 
län att vara 1307 anvisningsbara platser. Utifrån detta förslag till 
beslut har Länsstyrelsen tagit fram ett för-slag till kommuntal för 
2021. Observera att förslaget kan komma att revideras beroende 
på regeringens beslut om länstal. 
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Förslag till kommuntal för mottagande av nyanlända för Tjörn år 
2021 är enligt Länsstyrelsen 25. Förvaltningens bedömning är att 
det är rimligt att ta emot det fördelningstalet i kommunen. 

Bostadsbrist är ett fortsatt problem i de flesta kommuner men 
detta anvisningstal är inte ett kritiskt läge för Tjörns kommun. Det 
är flera kriterier som gäller för fördelning och utifrån det arbete 
som sker inom Tjörn etablerar sig de flesta nyanlända väl i 
kommunen. 

I samverkansforum med andra kommuner i länet finns inget 
aktivt arbete med att omfördela antalet mellan våra kommuner 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 229, den 15 oktober 2020 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-10-20 

Informationsbrev Förslag till kommuntal 2021 

Migrationsverkets förslag till länstal 2021 

Redogörelse för tillämpning av kriterier för fördelning av länstal 
2021  

Ajournering 
Ajournering begärs och mötet ajourneras kl. 18:05 och återupptas kl 
18:15. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Rosalie Sanyang (S), Magne Hallberg (KD) och Tanja Siladji Dahne 
(MP) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla förvaltningens förslag. 

Martin Johansson (SD) lämnar följande yrkande: 

Sverigedemokraterna föreslår att kommunen motsäger sig 
Länsstyrelsens fördelning av nyanlända, då vi anser att 
situationen i kommunen rörande den enorma bristen på 
bostäder inte möjliggör ytterligare mottagande. 

För Tjörn del 2021 handlar det om ytterligare 25 st. 
nyanlända enligt bosättningslagstiftningen. 
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Förslag till beslut 

1. Att Kommunstyrelsen inte ställer sig bakom liggande 
förslag till kommuntal. 

2. Att Kommunstyrelsen uppdrar 
kommunledningsförvaltningen att kontakta samtliga 
kommuner i länet för att undersöka möjligheten om någon 
kommun vill ta emot hela- eller någon del av Tjörns 
föreslagna tilldelning. 

3. Att Kommunstyrelsen tar fram en skarpare skrivning där 
man meddelar Länsstyrelsen att den höga tilldelningen inte 
är förankrat med kommunen på grund utav den 
bostadsbrist Tjörns kommun har, och att man därmed inte 
ställer bakom liggande förslag till kommuntal. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Rosalie Sanyangs (S) 
m.fl. förslag väljs. 

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för Rosalie Sanyangs (S) m.fl. förslag. 

Nej- röst för Martin Johanssons (SD) förslag. 

Omröstningsresultat 
10 Ja röster, Martin Johansen (L), Bo Bertelsen (M), Magne Hallberg 
(KD), Georg Strömbom (C), Tanja Siladji Dahne (MP), Rosalie Sanyang 
(S), Rikard Larsson (S), Gert Kjellberg (TP), Cyril Esbjörnsson (TP), 
Benny Halldin (S). 

1 Nej röster, Martin Johansson (SD) 

Rosalie Sanyangs (S) m.fl. förslag väljs 
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Protokollsanteckning 
Martin Johansson (SD) lämnar följande protokollsanteckning: 

Vi vill inte ha utvecklingen som man haft i andra 
kommuner med växande utanförskapsområden 

– Det här med bosättningslagen, som tvingar kommuner att 
ta emot nyanlända. Den inkräktar det kommunala 
självstyret som är en av det svenska statsskickets 
hörnstenar och bygger på att kommunerna ska få sköta 
lokala frågor på egen hand i stället för att styras av beslut 
på nationell nivå, som faktiskt är grundlagsskyddad i dag. 
Bosättningslagen var en hastigt framkastad lagstiftning 
som man i princip tog fram i en paniksituation 2016. 

Vi Sverigedemokrater kallar lagen en tankevurpa som 
inkräktar på det kommunala självstyret i en fråga, 
migrationen, som påverkar hela vår välfärd. 

– Men det finns många kommuner, oftast 
socialdemokratiskt styrda, som nischat sig mot att ta emot 
många nyanlända. Så det bör inte vara ett problem att få 
Tjörns fördelningsantal av nyanlända utdelade till andra 
kommuner i länet. 

Rosalie Sanyang (S) lämnar följande protokollsanteckning: 

Enligt GR kan det ev bli upp till 25 personer till Tjörn under 
ett år, vilket inte kan vara några problem för Tjörn att 
kunna interagerar. Vilken annan kommun skulle klara det 
bättre än oss . SD borde skämmas. 

Rosalie Sanyang (s) 

Gert Kjellberg (TP) lämnar följande protokollsanteckning: 

Sverigedemokraternas förslag säger emot sig själv. Istället 
för att partiet själva kan komma med förslag på skarpare 
skrivning till Länsstyrelsen så vill Sverigedemokraterna att 
tjänstemän skall skriva det åt Sverigedemkraterna. Vilket 
visar att Sverigedemokraterna inte är emot att ta emot 
nyanlända utan Sverigedemokraternas förslag är bara 
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rökridåer för att lura sina väljare att partiet är emot 
flyktingar när partiet istället röstar för att emot fler 
flyktingar till Tjörn  Sverigedemokraterna Tjörn vill 
dessutom ta emot flyktingar i andra kommunen eftersom 
partiet vill att andra kommunen skall ta emot flyktingar. 
Sammantaget så medverkar Sverigedemokraterna till att 
öka antalet flyktingar i närområdet 

Beslutet skickas till 
Länsstyrelsen 
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