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§ 230
Dnr 2021-00506
Svar på kommunrevisionens förstudie avseende nyanländas
boendesituation utifrån barnkonventionen
Beslut
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2021-08-26, och översänder det som sitt
svar till kommunrevisionen.
Sammanfattning av ärendet
Kommunrevisionen har genomfört en förstudie avseende nyanländas boendesituation
utifrån barnkonventionen. Granskningen omfattar kommunstyrelsen, nämnden för
Gymnasium & Arbetsmarknad samt Tempohus Kungsbacka AB och syftar till att
översiktligt kartlägga hur berörda parter har hanterat barnets bästa och
barnkonventionen i relation till frågan om boende.
Rapporten slår fast att barnrättsperspektivet i boendefrågor för nyanlända behöver
tydliggöras i såväl politisk styrning som handläggning och beredning.
Kommunrevisionen har översänt rapporten med önskemål om information från
kommunstyrelsen i tre uppföljande frågor.
Beslutsunderlag
Tillägg till yttrande från Monica Neptun (L), 2021-09-21
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-14, § 317
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-08-26
Yttrande, 2021-08-26
Skrivelse från kommunrevisionens avseende svarstid, 2021-08-24
Kommunrevisionens Förstudie avseende nyanländas boendesituation utifrån
barnkonventionen,
2021-07-08
Kommunrevisionens följebrev, 2021-07-08
Förslag till beslut på sammanträdet
Monica Neptun (L) yrkar att kommunstyrelsen gör ett tillägg till yttrandet i enlighet
med utskickat dokument daterat 2021-09-21.
Maria Losman (MP) yrkar att:
Under punkt 3 Stärka rutiner kring beredning så att barnrättsperspektivet beaktas
där det finns behov. Ersätt första styckets sista mening ”Med tydlig
dokumentation förbättras också politikernas möjlighet att i sin beredning
kommentera beslutsunderlag och hur eventuella skillnader mellan förslag och
beslut hanteras” med ” Politiker ska fatta beslut med stöd av skriftliga
beslutsunderlag där prövning mot barnkonventionen ingår”.
Eva Borg (S), Johan Tolinsson (S), Maria Losman (MP) yrkar bifall till Monica
Neptuns (L) yrkande.
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Fredrik Hansson (C), Marie Wadström (KD) och Kristina Karlsson (C) yrkar bifall
till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Fredrik Hansson (C), Carita Boulwén (SD), Marie Wadström (KD) och Kristina
Karlsson (C) yrkar avslag till Monica Neptuns (L) yrkande.
Kristina Karlsson (C) yrkar avslag till Maria Losmans (MP) yrkande.
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns tre förslag till beslut, det vill säga
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, Monica Neptuns (L) yrkande och Maria
Losmans (MP) yrkande.
Ordförande (M) prövar förslagen och att kommunstyrelsen bifaller
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Protokollsanteckning
Elin Hysén (L), Magdalena Sundqvist (S) och Maria Rasmussen (V) stödjer Monica
Neptuns (L) yrkande.
Peter Wesley (KD) stödjer Maria Wadströms (KD) yrkande.
Beslutet skickas till
Kommunrevisionen, nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad, nämnden för
Individ & Familjeomsorg, nämnden för Kultur & Fritid, Tempohus Kungsbacka AB,
Samhällsbyggnadschef, Biträdande kommunchef
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