Socialnämndens arbetsutskott

Utdrag ur
PROTOKOLL
2017-11-08

§ 88
Placeringar av ensamkommande barn och unga som fyllt arton år
SN-2017/253
Beslut
Arbetsutskottet beslutar föreslå socialnämnden
att överlämna ärendet utan eget ställningstagande.
Ärende
Tjänsteskrivelse, 2017-10-20, Diskussionsunderlag, 2017-10-04, Dom, meddelad 2017-0505 av Kammarrätten i Göteborg i mål nr 73-17, Beslut 2017-09-19 samt tjänsteskrivelse
2017-09-06 från Linköpings kommun har varit utsända. Områdeschef Ulrika Brugård och
socialchef Mats Ståhl Elgström informerar muntligt.
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Handläggare
Ulrika Brugård
Områdeschef

Tjänsteskrivelse
Datum
2017-10-20

Diarienummer
SN-2017/259

Socialnämnden

Placeringar av ensamkommande unga som fyllt arton år
SN- 2017/259
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar
att bistånd i form av placering enligt 4 kap. 1 § SoL upphör för asylsökande
ensamkommande som fyllt arton år vars asylansökan inte har avgjorts av Migrationsverket,
att bistånd i form av placering enligt 4 kap. 1 § SoL upphör för asylsökande
ensamkommande som fyllt arton år och som av Migrationsverket fått avslag på sin
asylansökan,
att bistånd i form av placering enligt 4 kap. 1 § SoL kan medges för asylsökande
ensamkommande som fyllt arton år och som vårdas enligt LVU,
att bistånd i form av placering enligt 4 kap. 1 § SoL kan medges för asylsökande
ensamkommande som fyllt arton år och som uppfyller förutsättningarna för vård enligt LVU
men vårdas enligt SoL,
att det av regeringen beslutade tillfälliga kommunbidraget används till att möjliggöra en
smidig övergång från boende i kommunens regi till boende i Migrationsverkets regi för
ensamkommande som fyllt arton år samt
att anmäla beslutet till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för kännedom.
Sammanfattning
Regeringen har beslutat om ett tillfälligt kommunbidrag, vilket ger Knivsta kommun 350 257
kronor. Syftet är att möjliggöra ett kvarboende i vistelsekommunen för asylsökande
ensamkommande som blir arton år gamla. Det är upp till varje kommun att besluta om hur
dessa medel ska användas.
Socialnämnden i Knivsta behöver ta ställning till hur det tillfälliga kommunbidraget ska
användas i Knivsta och samtidigt ta ställning till om ensamkommande som blir arton år och
fortfarande är i asyl ska beviljas fortsatt placering.
Vuxna asylsökanden, det vill säga personer som är arton år eller äldre, eller bedöms vara
över arton år är ett statligt ansvar som ska tillgodoses av Migrationsverket med stöd av lagen
om mottagande av asylsökande LMA (lag 1994:137 om mottagande av asylsökande). Den
som har rätt till stöd enligt LMA har inte rätt till motsvarande stöd enligt 4 kap 1 § SoL
(socialtjänstlagen). Regeringen har bedömt att det är skäligt att en asylsökande, utan svår

Sida 2 av 5

social problematik, som fyller arton år skall förflyttas trots eventuella svårigheter det innebär
för den enskilde.
Det extra statsbidraget täcker inte kostnaderna för den merkostnad som uppkommer om
kommunen går in och tar över Migrationsverkets ansvar.
Bakgrund
Regeringen har beslutat om ett tillfälligt kommunbidrag på totalt 195 miljoner kronor. För
Knivsta kommun innebär det 350 257 kronor. Syftet är att möjliggöra för kommuner att låta
asylsökande ensamkommande som blir arton år gamla att bo kvar i vistelsekommunen, till
exempel för att avsluta pågående studier. Målgruppen det handlar om är ensamkommande
unga som bodde i kommunen 30 juli 2017 och som fyller arton år mellan 1 juli 2017 och 30
juni 2018. Det är upp till varje kommun att besluta om hur dessa medel ska användas.
Anledning till det tillfälliga tillskottet av medel är bland annat att de långa asylutredningstiderna vilka medfört att ungdomar fått en större anknytning till vistelsekommunen än i
normalfallet. Tidigare har asylutredningstiden varit tre till sex månader medan den nu kan
vara två år eller längre. Migrationsverket har tidigare utlovat att deras utredningstider ska
återställas till sommaren 2017 men detta har Migrationsverket inte kunnat uppfylla.
Ärendet
Socialnämnden i Knivsta har att ta ställning till hur det tillfälliga kommunbidraget ska
användas i Knivsta och samtidigt ta ställning till om ensamkommande som blir arton år och
fortfarande är i asyl ska beviljas fortsatt placering eller inte.
Vuxna asylsökanden, det vill säga personer som är arton år eller äldre, eller bedöms vara
över arton år är ett statligt ansvar som ska tillgodoses av Migrationsverket med stöd av LMA.
Den som har rätt till stöd enligt LMA har inte rätt till motsvarande stöd enligt 4 kap 1 §
socialtjänstlagen. Socialnämnden skulle kunna fatta beslut om riktlinjer för att tillämpa 4 kap
2 § socialtjänstlagen för denna målgrupp för att kunna bevilja individanpassat stöd och
möjliggöra kvarboende. Socialnämnden kan dock inte återsöka kostnader för detta.
Gällande lagstiftning ger att asylsökande som fyller arton år, eller skrivs upp i ålder till över
arton år, ska vända sig till Migrationsverket för boendeplats eftersom mål gruppen är
Migrationsverkets ansvar. I det nya ersättningssystemet, som infördes 1 juli 2017, har
Migrationsverket varit tydliga med att ingen ersättning kommer att utgå till kommunen för
denna grupp då behovet ska tillgodoses av Migrationsverket. När den enskilde fyller arton år
omfattas denne av LMA. I och med detta har personen inte längre rätt till insatser enligt 4
kap 1 § socialtjänstlagen (se 1 § 2 st. LMA). Undantag görs för ungdomar med vårdbehov
enligt kriterierna som anges i 3 § Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av
unga, (LVU), även om insatserna kan ges i frivillig form. I dessa fall ersätter Migrationsverket
den faktiska kostnaden.
En möjlighet finns för den enskilde att ordna så kallad E-bo plats och kvarbo i vistelsekommunen genom att ordna ett eget boende, detta är en möjlighet som inte används ofta
beroende på svårigheter att ordna en bostad. För den som väljer att kvarbo innebär det även
att den själv behöver lösa sin boendesituation även då denne eventuellt får ett beslut om
uppehållstillstånd. Den enskildes enda inkomst är LMA-ersättningen. Det finns inte möjlighet
att ansöka om ekonomiskt bistånd, då man ej kan beviljas bistånd enligt 4:1 SoL, se ovan.

Sida 3 av 5

Det kan vara en stor omställning för den enskilde att behöva lämna kommunen, vännerna
och tryggheten här. Ett flertal har etablerat vårdkontakter som kan komma att avbrytas vid en
flytt till en anläggning anvisad av Migrationsverket. Regeringen har bedömt att det är skäligt
att en asylsökande, utan svår social problematik, som fyller arton skall förflyttas trots
eventuella svårigheter det innebär för den enskilde.
I dagsläget är det svårt att ha någon uppfattning om hur stor andel som kommer att få avslag
på ansökan och vilka som kommer att få permanent uppehållstillstånd. Eller hur många som
kommer att få en åldersuppskrivning.
Till dags dato har socialnämnden i Knivsta beviljat fler att få stanna kvar i heldygnsplacering
via socialtjänsten, utöver de ungdomar som vårdas enligt LVU eller uppfyller
förutsättningarna för vård enligt LVU men vårdas enligt SoL. De som beviljats fortsatt
placering har varit ungdomar med särskild sårbarhet utifrån tidigare traumatisering som ger
olika psykiska symtom, nedstämdhet, depression, självskadebeteende, risk för suicid. De har
bedömts ha ett särskilt behov av vuxenstöd och deras etablerade nätverk i boende, skola
och fritid bedömts som avgörande skyddsfaktorer.
I praktiken innebär detta innebär det att de extra medel som kommunen kommer erhålla
skulle kunna anses vara, åtminstone till stor del, redan förbrukade, då socialnämnden haft
kostnader för dessa placeringar.
Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har
rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning och för sin livsföring i övrigt. Den enskilde
ska genom bistånden tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Vuxna asylsökande kan få sina
behov tillgodosedda via Migrationsverket, därmed har de generellt inte rätt till bistånd från
socialnämnden.
Kammarrätten i Göteborg meddelade i en dom 5 maj 2017, med mål nr 73-17 att för att ha
rätt till bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL krävs att sökanden har ett behov som inte kan
tillgodoses på annat sätt. Den som omfattas av LMA har inte rätt till bistånd för behov av
samma karaktär.
Enligt gällande lagstiftning är det Migrationsverket som har det övergripande ansvaret för att
vuxna asylsökande får sina behov tillgodosedda i fråga om bland annat boende. Det är
Migrationsverket som har det övergripande ansvaret för att vuxna asylsökande får sina
behov tillgodosedda i fråga om bland annat boende, behov av stöd utifrån upplevda trauman
eller har psykiska besvär. Vidare har sjukvården ett ansvar för att tillhandahålla vård som
den enskilde kan behöva. Se vidare i bilagd dom.
Socialnämnden behöver nu ta ställning till hur förvaltningen fortsättningsvis ska hantera ungdomar som fyller arton år under sin asylprocess utifrån de tillfälligt förändrade villkoren. Det
är tre kategorier att ta hänsyn till:
- Ungdomen fyller arton år utan att ha fått beslut på sin ansökan om uppe hållstillstånd,
- Ungdomen skrivs upp i ålder och väntar på att beslutet om åldersupp skrivning vinner
laga kraft
- Ungdom har fått avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd innan arton års ålder.
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Ekonomisk konsekvensanalys
Det nya ersättningssystemet som infördes 1 juli 2017 innebär kraftigt sänkta ersättningar från
Migrationsverket till placerande kommun, vilket medför att verksamheten behöver sänka sina
kostnader för att anpassa sig till de ekonomiska ramarna. Omställningen tar tid och i
prognosen för verksamhet flyktingmottagande visar ett underskott på 12 005 tkr per augusti
för 2017.
Det extra statsbidraget täcker inte kostnaderna för den merkostnad som uppkommer om
kommunen går in och tar över Migrationsverkets ansvar och beviljar fortsatt placering. Det
skulle medföra en extra kostnad för nämnden på ca 8 miljoner kronor per år, utifrån de
ensamkommande unga som nämnden idag har ett ansvar för idag.
Det anges att det extra kommunbidraget är av engångskaraktär och det kan dröja lång tid
innan målgruppen får besked angående uppehållstillstånd.
Det extra kommunbidraget kan lämpligen användas till att möjliggöra en smidig övergång
från boende i kommunens regi till boende i Migrationsverkets regi, för de som fortfarande är
asylsökande då de blir 18 år gamla. I praktiken kan det betyda att de inte behöver lämna sin
nuvarande placering på 18-årsdagen, eller direkt när de får beslut om att Migrationsverket
skrivit upp åldern till 18 år eller därutöver.
Bilagor
Dom från Kammarrätten i Göteborg med mål nr 73-17
Diskussionsunderlag för socialnämnden gällande målgruppen 18+ asyl
Beslut 2017-09-19 samt tjänsteskrivelse 2017-09-06 från Linköpings kommun
Läs mer:
http://www.regeringen.se/artiklar/2017/07/fragor-och-svar--ensamkommande-som-fyller-18-ar/
https://skl.se/tjanster/press/nyheter/nyhetsarkiv/tillfalligtbidragskastottaensamkommandesboende.12925.html

Barnkonsekvensanalys
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.

Mats Ståhl Elgström
Socialchef

Beslutet ska expedieras till:
Akten
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
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Barnchecklista inför beslut

1. Påverkar beslutet barn?
Enligt FN är alla under 18 år att
betrakta som barn

Ja

Nej X

Eftersom den enskilde har fyllt 18 år är inte bestämmelserna i barnkonventionen
tillämpliga.
2. Hur har barns bästa beaktats?
3. Beskriv

eventuella

intressekonflikter.

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett?
Ja

Nej

2017-10-04

Diskussionsunderlag fö r socialnä mnden gä llande
må lgruppen 18+ asyl

Socialtjänstens ansvar för ensamkommande, asylsökande som
fyller 18 år, i förhållande till Migrationsverkets ansvar

Utdrag ur Socialstyrelsens handbok om socialtjänstens ansvar för ensamkommande gällande
målgruppen asylsökande som fyller 18 år:
När barnet fyller 18 år upphör den gode mannens förordnande utan särskilt beslut. Den unge
betraktas nu som vuxen i asylprocessen, vilket medför att ansvaret för mottagandet övergår
till Migrationsverket, som anvisar den unge till en förläggning (3 § LMA). Socialtjänsten
avslutar placeringen.
Om den unge skulle motsätta sig att flytta från boendet finns inga tvångsåtgärder att tillgå.
Socialtjänsten har då att utifrån förhållandena i det enskilda fallet försöka förmå den unge att
lämna boendet. Om socialtjänsten bedömer att den unge även efter fyllda 18 år har behov av
vård inom socialtjänsten i form av en placering enligt SoL eller LVU kan placeringen fortgå.
Bedömningen av huruvida den unge ska beredas vård även efter sin 18-årsdag får göras
utifrån samma förutsättningar som gäller för andra unga vuxna.
Vid bedömningen av om fortsatt vård inom socialtjänsten ska beviljas behöver hänsyn tas
både till omfattningen av behovet och till dess karaktär. Socialtjänsten ska bedöma om vården
är nödvändig för att den enskilde ska uppnå en skälig levnadsnivå enligt 4 kap. 1 § SoL. Om
den unge exempelvis har ett stort behov av omvårdnad i form av direkta hjälpinsatser för att
klara sin dagliga livsföring, kan socialtjänsten göra bedömningen att den unge behöver vara
placerad ytterligare en tid.
När det gäller vårdbehovets karaktär kan kriterierna i LVU ge en viss konkret vägledning när
det gäller socialnämndens ansvar för unga med beteendeproblem som har fyllt 18 år.
Rekvisiten är missbruk av beroendeframkallande medel, brottslig verksamhet eller annat
socialt nedbrytande beteende. Även om beteendeproblemen vid fortsatt frivillig vård efter 18
år inte behöver nå upp till den nivå som krävs för tillämpning av LVU (påtaglig risk att
skadas till sin hälsa eller utveckling) får kriterierna anses vara ett uttryck för i vilka
situationer socialnämnden har ett ansvar för unga i åldern 18 – 20 år.

Socialtjänstkontoret
Postadress: 741 75 Knivsta ● Besöksadress: Ängbyvägen 10
Telefon: 018-34 70 00 ● Fax: 018-34 39 70 ● E-post: knivsta@knivsta.se
www.knivsta.se

SKL;s rekommendationer till kommunernas socialtjänst

Ensamkommande asylsökande barn som fyller 18 år är att se som vuxna asylsökande. Staten
har det huvudsakliga ansvaret för mottagandet av denna grupp. Kommunen får inte ge bistånd
enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen, SoL, för sådana förmåner som kan ges enligt lagen om
mottagande av asylsökande, LMA (1 § andra stycket LMA). För att en person ska ha rätt till
bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL krävs också att behovet inte kan tillgodoses på annat sätt, t.ex.
genom en annan huvudman.
Asylsökande vuxna har rätt till logi enligt LMA. Kommunen får därför inte ge bistånd till
boende eller bostadskostnader med stöd av 4 kap. 1 § SoL. Behovet av boende tillgodoses i
stället genom Migrationsverket.
När det gäller frågan om kommunen får ge bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL till unga, vuxna
asylsökande som har särskilda behov, till exempel på grund av psykisk ohälsa, uppkommer
frågan vad för slags boende som Migrationsverket är skyldig att ge inom ramen för LMA.
SKL:s tolkning är att Migrationsverket har ett tämligen långtgående ansvar att ge ett anpassat
boende utifrån de asylsökandes särskilda behov. Någon rätt till bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL
finns alltså normalt inte för unga, asylsökande vuxna med särskilda behov. Denna uppfattning
stöds av domar från kammarrätt. Några prejudicerande avgöranden från Högsta
förvaltningsdomstolen finns inte.
De ungdomar som vårdas enligt LVU och de som uppfyller förutsättningarna för vård enligt
LVU men vårdas enligt SoL har ofta stora vårdbehov. SKL gör bedömningen att vårdbehoven
i dessa fall är så omfattande att sådana boenden inte inbegrips i Migrationsverkets ansvar för
logi.
I de fall vårdbehoven uppfyller förutsättningarna för vård enligt 3 § LVU kan alltså vård ges
med stöd av LVU eller 4 kap. 1 § SoL. Kommunen får ersättning från staten för
vårdkostnader.
Av 4 kap. 2 § SoL följer att kommunen får ge bistånd om det finns skäl för det, även om
någon rätt till bistånd enligt 4 kap. 1 § samma lag inte finns. Bistånd enligt bestämmelsen är
frivilligt. Uttalandena i förarbeten och praxis kring bestämmelsens innebörd samt förhållandet
till kommunallagen och de allmänna bestämmelserna om kommunens kompetens är mycket
knapphändiga.
SKL gör, i avvaktan på vägledande praxis, tolkningen att bestämmelsen möjliggör för kommunen att ge bistånd även om en annan huvudman är ansvarig för stödinsatser, i detta fall
Migrationsverket. Eftersom bestämmelsen ger kommunen en befogenhet att ge bistånd, men
ingen skyldighet, bör det finnas ett politiskt ställningstagande i fråga om bistånd ska utges och
principerna för fördelning av sådant bistånd. Kommunen är skyldig att hålla sig inom regeringsformens ramar, vilket innebär bl.a. att iaktta saklighet och opartiskhet.
Besluten i de enskilda ärendena kan möjligen delegeras till tjänsteman, om den politiska
riktlinjen är tillräckligt tydlig avseende under vilka förutsättningar bistånd ska beviljas. Även
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i denna fråga saknas det dock vägledande avgöranden. Beslut som fattas bör vara begränsade i
tid.

Socialtjänstlagen 4 kap. Rätten till bistånd

1 § Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt
har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin
livsföring i övrigt.
Den som inte kan försörja sig men som kan arbeta har rätt till försörjningsstöd enligt första
stycket om han eller hon står till arbetsmarknadens förfogande. Om det finns godtagbara skäl
har den enskilde rätt till försörjningsstöd även om han eller hon inte står till arbetsmarknadens
förfogande.
Vid prövningen av behovet av bistånd för livsföringen i övrigt får hänsyn inte tas till den
enskildes ekonomiska förhållanden om rätten att ta ut avgifter för biståndet regleras i 8 kap.
Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet ska utformas
så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv.

Socialtjänstlagen 4 kap. Rätten till bistånd

2 § Socialnämnden får ge bistånd utöver vad som följer av 1 § om det finns skäl för det.

Gällande asylsökande i riktlinjer för ekonomiskt bistånd i Knivsta

Asylsökande ska alltid hänvisas till Migrationsverket som beviljar bistånd i form av dagersättning enligt lag om mottagande av asylsökande med flera. Detta gäller oavsett om den asylsökande vistas på förläggning eller hos släkting i kommunen. Kommunen ansvarar för
gruppen ”Övriga som sökt uppehållstillstånd” i Sverige och omfattas av 1 § punkt 3 i lag om
mottagande av asylsökande med flera (LMA), det vill säga ”har ansökt om uppehållstillstånd i
Sverige och av särskilda skäl medgetts rätt att vistas här medan ansökan prövas”. Det är
Migrationsverket som beslutar om detta, och beslutet ska visas upp av den sökande. Dessa
personer beviljas dagersättning enligt LMA. Detta gäller även personer som tidigare haft
uppehållstillstånd som upphört att gälla och som sökt nytt uppehållstillstånd. I de senare fallen
kan det även bli aktuellt att bevilja hyra eller dylikt.
LMA och ekonomiskt bistånd kan inte utgå samtidigt.
Undantag från ovanstående ska göras för barn under 18 år som bor hos vårdnadshavare med
uppehållstillstånd. Dessa ska ges bistånd enligt socialtjänstlagen.

Gällande ersättningsregler från Migrationsverket

Enligt det nya ersättningssystemet får kommunerna i normalfallet inte någon ersättning för
asylsökande ensamkommande efter att de fyllt 18 år. Undantag görs vid vård enligt LVU eller
motsvarande vårdbehov enligt ovan.
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Regeringen har beslutat om ett tillfälligt kommunbidrag beräknat på en schablon utifrån
antalet asylsökande bosatta i kommunen, som fyller 18 år, för att ge kommunerna möjlighet
för

målgruppen att stanna i kommunen för att tex avsluta pågående studier. För Knivsta är detta
bidrag 350 tkr för 2017.

Hur har andra kommuner gjort?

Östhammar har beslut att de som fyller 18 och inte har LVU grundande skäl tas omhand av
migrationsverket.
Enköpings socialnämnd fattade beslut 170925 att alla 99:or stannar till första beslut erhållits
från Migrationsverket. Beslutet gäller de 99:or som anvisats till Enköping, alltså även de vi
har placerade i andra kommuner. (Inte de som placerats av andra kommuner här). Våra unga
bor kvar på sina Hvb, stödboenden eller i familjehemmen.
I Håbo har alla fått bo kvar tidigare, men nu skickas alla med avslag till Migrationsverket med
undantag av dem med vårdbehov enligt LVU.
I Älvkarleby finns beslut om att de får vara kvar fram till första beslutet från Migrationsverket
I Heby finns beslut om att de får stanna hela processen ut, men de måste gå i skolan.
I Tierp har socialnämnden beslutat att de får vara kvar fram till första beslutet från
Migrationsverket, vid avslag ska de till Migrationsverket med undantag för dem som vårda
med stöd av LVU. Detta gäller alla ungdomar som Tierp har ansvar för. De kan vara
placerade på HVB, i familjehem eller i stödboende.
I Uppsala gäller tillfälliga regler, i väntan på beslut från socialnämnden senare i oktober.
Stockholms stad
Den 19 september 2017 fattade socialnämnden i Stockholms stad beslut om att bevilja
Stockholms Stadsmission 10,1 mkr för projekt Asylboenden för perioden 2017-07-01 till
2018-06-30. Stockholms stadsmission har ansökt om medel för projekt Asylboenden där de
avser erbjuda tillfälliga boendelösningar inom ramen för civilsamhället och deras eget bestånd
samt tillhörande råd och stöd under perioden 2017-07-01 till 2018-06-30 i enlighet med
statens intentioner.

Vilka särskilda skäl har legat till grund för socialnämndens beslut i
individuella ärenden tidigare?

Förutom de ungdomar som vårdas enligt LVU och de som uppfyller förutsättningarna för
vård enligt LVU men vårdas enligt SoL, har socialnämnden i Knivsta, hittills beviljat fler att
få stanna kvar i heldygnsplacering via socialtjänsten. Målgruppen har då varit ungdomar med
särskild sårbarhet utifrån tidigare traumatisering som ger olika psykiska symtom, nedstämdhet, depression, självskadebeteende, risk för suicid. De har ett särskilt behov av vuxenstöd
och deras etablerade nätverk i boende, skola och fritid bedöms som avgörande skyddsfaktorer.

Socialtjänstkontoret
Postadress: 741 75 Knivsta ● Besöksadress: Ängbyvägen 10
Telefon: 018-34 70 00 ● Fax: 018-34 39 70 ● E-post: knivsta@knivsta.se
www.knivsta.se

Vägval för socialnämnden

Socialnämnden kan välja att fortsätta som tidigare. Dock får kommunen inte återsöka någon
dygnsersättning från migrationsverket för den aktuella målgruppen, om de inte är placerade
med stöd av LVU, eller att förutsättningarna för vård enligt LVU är uppfyllda men samtycke
finns och därmed kan värden ges enligt SoL. Ekonomiska konsekvensen blir betydande.
Socialnämnden kan också välja att endast bevilja fortsatt placering för dem med vård enligt
LVU, eller de som uppfyller LVU kriterier men där samtycke till vård finns. Övriga övergår
till migrationsverkets ansvar.
När ansvaret för ungdomen övergår från kommunen till migrationsverket finns det två
alternativ för ungdomen vad gäller boende, antingen flyttar ungdomen till en anläggning som
migrationsverket ansvarar för, eller så väljer ungdomen att bo kvar i sitt nätverk, ordnar
boende på annat sätt (EBO). Eftersom dygnsersättningen som den unge får via
migrationsverket är låg, så har ungdomen inte något utrymme att själv stå för en
boendekostnad. Ungdomen blir beroende av andras goda vilja.
Utifrån den schablonersättning kommunen får om 350 tkr kan det vara en möjlighet att hitta
andra, enklare boendeformer, i civilsamhället. Kommunen skulle kunna besluta att ge en
ersättning till de som erbjuder en boendelösning för en ungdom. Beloppen kan förslagsvis
motsvara en summa i studiebidragets storlek. Placering via socialtjänstlagen avslutas och
ansvaret för individen övergår till migrationsverket.
Det kan vara vänfamiljer, familjehem, eller andra engagerade inom civilsamhället som
erbjuder boende till ungdomar i den aktuella målgruppen. I andra kommuner har kommunen
avtalet med en eller flera organisationer inom civilsamhället (NGO) om att de ordnar och
ansvarar för boenden där ungdomarna kan välja att bo. Det kan exempelvis handla om
Stadsmissionen. Ingen kommun i länet har hittills valt detta alternativ. Uppsala utreder det.
Stockholm har beslutat om det.
Den schablonersättning som kommunen får i december om 350 tkr kan socialnämnden även
se som redan använd, utifrån de individer som socialnämnden hittills redan fattat beslut om att
de fått stanna kvar ett tag till.

Inger Westlund
Enhetschef Barn och Unga

Ulrika Brugård
områdeschef myndighet
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KLAGANDE
Stadsdelsnämnden Askim-Frölunda-Högsbo i Göteborgs kommun
Box 16
421 21 Västra Frölunda
MOTPART
Mojtaba Sarvari, 981226
Ombud: Marie Ullnert Gunnarsson
Morkullegatan 3
426 69 Västra Frölunda
ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE
Förvaltningsrätten i Göteborgs dom den 14 december 2016 i mål nr
12214-16, se bilaga A
SAKEN
Bistånd
_________________________
KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE

Kammarrätten upphäver förvaltningsrättens dom och fastställer
Stadsdelsnämnden Askim-Frölunda-Högsbos beslut.

_________________________

YRKANDEN M.M.

Stadsdelsnämnden Askim-Frölunda-Högsbo i Göteborgs kommun yrkar att
kammarrätten med ändring av förvaltningsrättens dom fastställer nämndens
beslut och anför bland annat följande.

En grundläggande förutsättning för att bevilja bistånd enligt
socialtjänstlagen (2001:453), SoL, är att ett behov inte kan tillgodoses på
Dok.Id 387436
Postadress
Box 1531
401 50 Göteborg

Besöksadress
Stora Nygatan 21

Telefon
Telefax
031-732 74 00
031-732 76 00
E-post: kammarratten.goteborg@dom.se
www.kammarratten.goteborg.se

Expeditionstid
måndag – fredag
08:00-16:00
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annat sätt. Den centrala frågeställningen i målet är enligt vilken lagstiftning
och därmed av vilken huvudman Mojtaba Sarvaris behov ska tillgodoses
sedan han blivit myndig. Migrationsverket har ännu inte fattat beslut
angående hans asylansökan.

Då Mojtaba Sarvari är asylsökande och över 18 år omfattas han av lagen
(1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl., förkortad LMA. Av 1 §
andra stycket LMA framgår att den som omfattas av lagen inte har rätt till
bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL för förmåner av motsvarande karaktär.

Förvaltningsrätten konstaterar att Mojtaba Sarvari lider av omfattande
psykisk ohälsa och grundar sitt beslut på tveksamhet kring huruvida
Migrationsverket kan tillgodose hans behov. Många asylsökande lider av
olika grader av psykisk ohälsa och Migrationsverket har ett ansvar att
säkerställa att lämpliga boenden finns för alla vuxna med denna
problematik.
Regeringen har i sin promemoria ”Ett nytt ersättningssystem för mottagande
av ensamkommande barn och unga” (2016-06-21) föreslagit att kommunen
enbart ska ha rätt till ersättning för dem som är placerade med stöd av lagen
(1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, förkortad LVU,
och för dem med motsvarande vårdbehov som är placerade med stod av
SoL (s. 38). Med motsvarande vårdbehov syftar regeringen på ungdomar
som annars skulle vårdas med stöd av LVU, men har samtyckt till vården
och därmed fått insatser med stöd av SoL. Förutom detta undantag ska alla
andra placeringar av asylsökande över 18 år falla inom ramen för LMA och
därmed Migrationsverkets ansvar. I och med att psykisk ohälsa inte utgör
grund för placering enligt LVU bör den inte heller utgöra grund för
beviljandet av bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL. Om det istället är kommunen
som ska ha ansvaret för att fortsatt bevilja insatser enligt SoL för att
tillgodose stöd- och hjälpbehov efter 18-årsdagen för personer som kommit
hit som ensamkommande barn och som mår psykiskt dåligt borde detta
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tydligt framgå av lagen eller dess förarbeten och det borde även då medföra
rätt till statlig ersättning.

Uttalandena från regeringen är tydliga avseende att det i första hand är
Migrationsverket som har ansvaret för personer över 18 år som omfattas av
LMA och att deras behov ska tillgodoses enligt den lagstiftningen. Mojtaba
Sarvari har rätt till fortsatt stöd från sjukvården kring sitt psykiska mående
och sjukvården är ansvarig för att tillgodose hans behov av adekvat vård.
Det framkommer inte i förvaltningsrättens dom på vilket sätt den anser att
Migrationsverket inte kan tillgodose Mojtaba Sarvaris behov, endast att den
är tveksam till att behovet kan tillgodoses av Migrationsverket. För att
bevilja bistånd enligt SoL måste det framgå tydligt att behovet inte kan
tillgodoses på annat sätt. Ett sådant beviljande kan inte vila på
förvaltningsrättens tveksamheter.

Mojtaba Sarvari anser att överklagandet ska avslås och anför bland annat
följande.

Han är diagnostiserad med syndromet PTSD samt lider av svår ångest och
sömnsvårigheter. Han mår mycket dåligt på grund av traumatiska händelser
från sin tid i Afghanistan och en stor ökande oro för sin framtid. Han kom
hit som 16-åring i november 2015 men har ännu inte påbörjat sin
asylutredning. Han går på regelbunden och traumafokuserad behandling hos
psykolog, där en viktig del av behandlingen är att förstärka grundläggande
rutiner avseende mat, sömn och livsuppehållande aktiviteter, såsom skola
och fritidsaktiviteter. En trygg och stabil miljö med möjlighet till hjälp och
stöd i vardagen är en förutsättning för att hans tillstånd inte ytterligare ska
förvärras. Detta styrks av tidigare intyg från psykolog och läkare på BUP
Västra Frölunda samt fastslås i förvaltningsrättens dom.

Förvaltningsrätten har grundat sitt beslut på hans betydande vård- och
omsorgsbehov. Den fastslår i sin dom att han lider av omfattande psykisk
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ohälsa som kan medföra allvarliga konsekvenser för honom om han inte får
det vardagliga stöd och den trygghet som han behöver från sin omgivning.
Förvaltningsrätten ställer sig tveksam till om Migrationsverket kan
tillgodose dessa behov.

Migrationsverkets personal kan inte och har inte som uppgift att tillgodose
dessa behov och därför tillgodoser inte Migrationsverkets boende det stora
vård- och omsorgsbehov som han har. Det finns en stor risk att boendet blir
långt från hans nuvarande skola och sociala kontaktnät, vilket ytterligare
skulle bidra till isolering och förvärrat psykiskt tillstånd.

Från och med den 1 april 2008 finns ett tillägg i 5 kap. 1 § SoL om barns
och ungas rätt till stöd och hjälp efter placering. Socialnämnden ska ta
ansvar för de ungdomar som är i behov av särskilt stöd och hjälp och som
varit placerade utanför det egna hemmet, dvs. t.ex. HVB. Detta omfattar alla
barn och unga som varit placerade enligt SoL eller LVU, upp till och med
20 års ålder och som varit placerade i familjehem eller HVB enligt 6 kap. 1
§ SoL. I Socialstyrelsens meddelandeblad om lagändringen beskrivs
ensamkommande flyktingbarns extra stora behov av stöd och hjälp från
samhället. Han ska behandlas som andra ungdomar som varit placerade
enligt SoL och har ett fortsatt vårdbehov.

Vid telefonsamtal med en handläggare på Migrationsverket den 10 mars
2017 beskrev denna att Migrationsverket inte tillhandahåller denna typ av
stöd och hjälp. Det finns inga möjligheter att önska boende i närheten av
nuvarande skola och kontaktnät. Det finns ett fåtal institutionsboenden som
kan erbjuda extra hjälp, men dessa är för personer över 21 år. Detta framgår
även av ett skriftligt svar från handläggaren. Detta innebär att hans behov
inte kan tillgodoses av Migrationsverkets boenden.
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Socialtjänsten har ansvaret för att barn och unga inte far illa och detta
ansvar gäller även efter 18 år vid behov. Det kan och får inte vara statens
ersättning som styr vilken hjälp barn och unga får.

Mojtaba Sarvari åberopar en ny skrivelse från sin kontaktperson på
Reningsborgs boende, en skrivelse från handläggaren Taulanta Shatri på
Migrationsverket, samt ett meddelandeblad och en delrapport från
Socialstyrelsen.

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE

Frågan i målet
Frågan i målet är om Mojtaba Sarvari har rätt till bistånd i form av fortsatt
boende på HVB-hem även efter att han fyllt 18 år.

Rättslig reglering
Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda
på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning
(försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt. Den enskilde ska genom
biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet ska utformas så att
det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv
(jfr 4 kap. 1 § första och fjärde styckena SoL).

Socialnämnden ska sörja för att den som behöver vårdas eller bo i ett annat
hem än det egna tas emot i ett familjehem, hem för vård eller boende, eller
stödboende för barn och unga i åldern 16-20 år (stödboende) (6 kap. 1 §
första stycket SoL).

I LMA ges bestämmelser om sysselsättning för och bistånd till utlänningar
som har ansökt om uppehållstillstånd i Sverige som flykting enligt 4 kap. 1
§ eller som annan skyddsbehövande enligt 4 kap. 2 eller 2 a §
utlänningslagen (2005:716) eller motsvarande äldre bestämmelser
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(asylsökande). Den som omfattas av denna lag har inte rätt till bistånd enligt
4 kap. 1 § SoL för förmåner av motsvarande karaktär. Rätt till bistånd
föreligger inte heller för bostadskostnader (jfr 1 § första stycket 1 och andra
stycket LMA).

Migrationsverket ska ha huvudansvaret för mottagandet av utlänningar som
avses i 1 § första stycket 1 och för detta ändamål driva förläggningar.
Migrationsverket får uppdra åt andra att driva förläggningar. En kommun
får anordna boenden för ensamkommande barn som omfattas av 1 § första
stycket 1 (jfr 2 § LMA).

Utlänningar som avses i 1 § första stycket 1 ska av Migrationsverket
erbjudas plats på en förläggning. Detta gäller inte ensamkommande barn
som avses i 1 § första stycket 1. För dessa barn ska Migrationsverket istället
anvisa en kommun som ska ordna boendet (jfr 3 § LMA).

Bistånd enligt LMA lämnas i form av logi, dagersättning och särskilt bidrag.
Utlänningar som avses i 1 § första stycket 1 och som inte själva ordnar
bostad har rätt till logi på en förläggning (jfr 13 och 14 §§ LMA).

I förarbetena till lagstiftningen (jfr prop. 2005/06:46 s. 50) anges bl.a.
följande. Om barnet blir myndigt innan ansökan om uppehållstillstånd
slutligt prövats skall barnet normalt inte längre bo kvar vid ett kommunalt
ungdomsboende utan flytta till ett anläggningsboende för vuxna eller till
eget boende. Den reglering som gäller vuxna asylsökande m.fl. träder då i
kraft, exempelvis har 18-åringen enligt 14 § LMA rätt till logi på en
förläggning. Ingenting hindrar i och för sig att 18-åringen erbjuds boende på
ett kommunalt hem för vård och boende (HVB-hem) eller i ett familjehem
om han eller hon inte bedöms kunna klara sig själv. Kommunen kommer
dock efter barnets 18-årsdag inte att ha rätt till ersättning enligt 7 §
förordningen (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande.
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Utredning
Handläggaren Taulanta Shatri vid Migrationsverket anför i en skrivelse
bland annat följande.
Migrationsverket har ansvar för att de asylsökande som inte kan ordna bostad på
egen hand tas emot på en mottagningsenhet – ”förläggning” enligt LMA:s
terminologi – och i övrigt får det mottagande som erfordras för att tillgodose de
särskilda behov som kan finnas. En utlänning som ansöker om asyl eller har
beviljats tidsbegränsat uppehållstillstånd som en s.k. massflykting har utan
särskild ansökan rätt till en plats vid en mottagningsenhet (se 3 § LMA).
Utlänningen kan dock inte göra rätten till logi gällande vid en viss bestämd
mottagningsenhet (se prop. 1993/94:94 s. 99). Migrationsverket bestämmer var
de asylsökande ska erbjudas logi. På boendena finns det personal, inte dygnetrunt-personal på alla boenden. Personalen är inte utbildade inom sjukdomar som
exempelvis PTSD.

På institutionsboende (IBO) bor personer som är i behov av vård samt stöd,
exempelvis personer som söker skydd på grund av förföljelse, lider av psykiska
besvär/trauma, allvarliga sjukdomar som gör att man behöver ett mer anpassat
boende, funktionshindrade, personer som utsatts för hedersproblematik eller
andra allvarliga former av sexuellt våld och som är i behov av vård. För att bli
erbjuden institutionsboende ska en individuell social utredning göras för att se
om personen är i behov av ett IBO-boende.

Det finns också trygghetsboenden. Syftet med trygghetsboenden är att minska
trakasserier, hot och våld i Migrationsverkets boenden. Exempel på asylsökande
som kan vara i behov av särskilda insatser i form av informationsinsatser eller
socialt stöd när det gäller trygghetsboenden är personer med ”lätta”
funktionshinder, personer som riskerar att bli utsatta för trakasserier på grund av
sexuell läggning, äldre personer och personer som utsatts för tortyr, religiös
problematik samt hbtq-personer.

De behov ombudet uppgett kan inte tillgodoses fullt ut av ett anläggningsboende.
Därför måste i sådana fall en social utredning göras för att se om sökanden passar
in i kategorin för institutionsboende, vilket är svårt om sökanden är under 21 år.
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Kammarrättens bedömning
Mojtaba Sarvari har tidigare genom beslut av stadsdelsnämnden varit
placerad på ett HVB-hem. Nämnden har dock avslagit hans ansökan om
fortsatt boende där efter att han fyllt 18 år.

För att ha rätt till bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL krävs att sökanden har ett
behov som inte kan tillgodoses på annat sätt. Den som omfattas av LMA har
inte rätt till bistånd för behov av samma karaktär.

Enligt gällande lagstiftning är det Migrationsverket som har det
övergripande ansvaret för att vuxna asylsökande får sina behov
tillgodosedda i fråga om bland annat boende, och Mojtaba Sarvari är
numera att betrakta som vuxen. Av utredningen i målet framgår att
Migrationsverket har boenden som är avsedda för bland annat personer som
utsatts för trauman och som har psykiska besvär. Vidare har sjukvården ett
ansvar för att tillhandahålla den vård som Mojtaba Sarvari behöver. Mojtaba
Sarvari har också en pågående kontakt med sjukvården på grund av sina
besvär.

Av utredningen framgår att Mojtaba Sarvari behöver ett boende samt att han
har behov av vård och stöd i olika avseenden. Kammarrätten bedömer
emellertid att detta behov kan tillgodoses av Migrationsverket och
sjukvården och då har Mojtaba Sarvari inte rätt till bistånd i form av fortsatt
boende på HVB-hem. Förvaltningsrättens dom ska därför upphävas och
stadsdelsnämndens beslut fastställas.

_________________________
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HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B (formulär 1).

Mikael Ocklind

Leif Bergström
referent

Sonja Huldén

/Jennie Wenneberg

Bilaga A
1
FÖRVALTNINGSRÄTTEN
I GÖTEBORG

DOM
2016-12-14
Meddelad i Göteborg

Mål nr
12214-16

Avd. 5

KLAGANDE
Mojtaba Sarvari, 981226
Reningsverksgatan 1
421 47 Västra Frölunda
God man: Marie Ullnert Gunnarsson
Morkullegatan 3
426 69 Västra Frölunda
MOTPART
Stadsdelsnämnden Askim-Frölunda-Högsbo
Box 16
421 21 Västra Frölunda
ÖVERKLAGAT BESLUT
Stadsdelsnämnden Askim-Frölunda-Högsbos beslut den 28 oktober 2016
SAKEN
Bistånd i form av placering i hem för vård eller boende enligt
socialtjänstlagen (2001:453), förkortad SoL
___________________
Förvaltningsrätten bifaller överklagandet på så sätt att Mojtaba Sarvari
beviljas fortsatt placering på boendet Reningsborg (HVB).

Dok.Id 450708
Postadress
Box 53197
400 15 Göteborg

Besöksadress
Sten Sturegatan 14

Telefon
Telefax
031 - 732 70 00
031 - 711 78 59
E-post: forvaltningsrattenigoteborg@dom.se
www.forvaltningsrattenigoteborg.domstol.se

Expeditionstid
måndag–fredag
08:00-16:00

2
FÖRVALTNINGSRÄTTEN
I GÖTEBORG

DOM

12214-16

2016-12-14

BAKGRUND

Mojtaba Sarvari ansökte om bistånd i form av fortsatt placering på boendet
Reningsborg (HVB) även efter det att han har fyllt arton år.

Stadsdelsnämnden Askim-Frölunda-Högsbo avslog ansökan med i
huvudsak följande motivering. Mojtaba Sarvaris behov av psykologstöd och
vårdbehov är tillgodosedda. Migrationsverket är, efter 18-årsdagen,
ansvarigt för att tillgodose hans behov av boende och ekonomi.

YRKANDEN M.M.

Mojtaba Sarvari yrkar att han ska få förlängd placering på Reningsborg och
att det ska ske en gradvis utslussning med stöd och hjälp till eget boende.
Han anför i huvudsak följande. Han har PTSD och depression samt sömnsvårigheter. Han äter förskrivna mediciner och behandlas av psykolog på
BUP dit han går med stor hjälp av Reningsborgs personal. Trots detta har
hans mående förvärrats avsevärt den senaste tiden pga. stor oro för
framtiden. Han sover dåligt, har svår ångest och behöver mycket hjälp med
att sköta skolan, komma iväg till psykolog och ta sina mediciner. Hans
tillstånd bedöms förvärras ytterligare om hans nuvarande kontakter bryts.
Han har ett stort behov av en trygg miljö och det finns risk för allvarlig
försämring av hans tillstånd om han hamnar i en ny okänd miljö och i ett
sammanhang där han inte kan få den hjälp han behöver. Migrationsverkets
boende tillgodoser inte hans stora stöd- och hjälpbehov. Det finns då också
risk att han inte kan fortsätta sin skolgång samt upprätthålla vårdkontakter.

Stadsdelsnämnden Askim-Frölunda-Högsbo anser att överklagandet ska
avslås.
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SKÄLEN FÖR FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE
Tillämpliga bestämmelser m.m.

Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda
på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning
(försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt. Den enskilde ska genom
biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet ska utformas så att
det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv (4 kap.
1 § första och fjärde stycket SoL).

Migrationsverket har huvudansvaret för mottagandet av asylsökande men en
kommun får anordna boenden för ensamkommande barn som söker asyl (2
§ lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.

Om ett ensamkommande barn som är asylsökande blir myndigt innan
ansökan om uppehållstillstånd slutligt prövats ska barnet normalt inte längre
bo kvar vid ett kommunalt ungdomsboende utan flytta till ett anläggningsboende för vuxna eller till eget boende. Ingenting hindrar i och för sig att
18- åringen erbjuds boende på ett kommunalt hem för vård och boende
(HVB-hem) eller i ett familjehem om han eller hon inte bedöms kunna klara
sig själv (prop. 2005/06:46, s. 50)

Utredningen

Av intyg från leg psykologen Nina Oldberg och verksamhetsöverläkaren
Sara Lundqvist, båda vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, BUPmottagning Frölunda, daterat den 2 november 2016, framgår i huvudsak
följande. Intyget utfärdas på begäran av Mojtaba Sarvaris gode man.
Mojtaba Sarvaris livssituation är ytterst påfrestande och han står under
extrem stress samtidigt som han försöker hantera sorg och förluster. Modern
är död och systrarna är kidnappade av talibanerna i Afghanistan. Mojtaba
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Sarvari kom ifrån sin farmor under flykten till Europa. Han uppvisar
symptombild PTSD. Han lider av svår ångest, sömnproblem, trötthet,
energilöshet, koncentrationsproblem, mardrömmar samt
undvikandebeteenden. Han uppvisar stor uppgivenhet över sin livssituation,
ligger vaken om nätterna och plågas av svåra orostankar. Han ges
traumafokuserat samtalsstöd och medicinerar mot sina besvär.
Samtalsstödet innebär bl.a. arbete med motivation och grundläggande
rutiner avseende mat, sömn och aktiviteter/livuppehållande aktiviteter.
Förutsättningar för traumafokuserad behandling och ett tillfrisknande är att
han får skydd och stabilitet i sin vardag. Det viktigaste är en trygg och stabil
miljö samt praktisk, social och emotionell omsorg. Detta bedöms bäst
tillgodoses genom att han får bo kvar och inte utsätts för ändringar i den nu
etablerade tillvaron han har.

Av yttrande från ungdomshandledaren Magnus Jansson vid Reningsborg,
daterat den 3 november 2016, framgår i huvudsak följande. Mojtaba Sarvari
har bott på Reningsborg sen den 1 juli 2016. Han ska ha enligt uppgift ha
mått dåligt i sitt tidigare boende. Han har successivt börja må allt bättre
under sin tid på Reningsborg. Genom att hänsyn tagits till hans behov av
trygghet och förutsebarhet har han vidgat sin bekvämlighetszon. Sömnen är
ett bestående problem för honom. Sedan beskedet från Migrationsverket
kom har han försämrats i psykiskt och fysiskt mående. Han är mycket orolig
för sin framtid. Personalen har på ett markant sätt behövt öka stödet i de
dagliga rutinerna kring medicinintag och planerade åtaganden.

Förvaltningsrättens bedömning

Det normala är att ett ensamkommande barn som blir myndigt ska bo på ett
av Migrationsverkets boenden från och med 18-årsdagen. Den unge kan ha
rätt till bistånd genom att han eller hon bor kvar i HVB-hemmet om
hans eller hennes vård- och omsorgsbehov inte kan tillgodoses på annat sätt.
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Av utredningen i målet framgår att Mojtaba Sarvari lider av omfattande
psykisk ohälsa som kan medföra allvarliga konsekvenser för honom. Vidare
framgår att han har ett betydande vård- och omsorgsbehov. Inte minst ett
vardagligt behov av en omgivning som ger honom trygghet och stöd i syfte
att få framgång i den traumabehandling han genomgår. Förvaltningsrätten
anser att det är tveksamt om detta behov kan tillgodoses genom att Mojtaba
Sarvaris flyttar till ett av Migrationsverket anordnat boende.
Förvaltningsrätten anser därför att Mojtaba Sarvaris är berättigad att bo kvar
på boendet Reningsborg även efter att han blir myndig. Överklagandet ska
bifallas på så sätt att han beviljas fortsatt placering där. Det ankommer på
stadsdelsnämnden att närmare besluta om längden och villkoren för den
fortsatta placeringen.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 1 (DV 3109/1 B)

Christina Helldén
Rådman

I avgörandet har även nämndemännen Bengt Eriksson, Agnetha Holmström
Gustavsson och Anna Norrgran deltagit.

Föredragande i målet har varit Carl Hagberg.

Bilaga 1

Bilaga

HUR MAN ÖVERKLAGAR - PRÖVNINGSTILLSTÅND

Den som vill överklaga förvaltningsrättens beslut
ska skriva till Kammarrätten i Göteborg.
Skrivelsen ska dock skickas eller lämnas till
förvaltningsrätten.
För att kammarrätten ska kunna ta upp Ert överklagande måste Er skrivelse ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då
Ni fick del av domen/beslutet. Om beslutet har
meddelats vid en muntlig förhandling, eller det vid
en sådan förhandling har angetts när beslutet
kommer att meddelas, ska dock överklagandet ha
kommit in inom tre veckor från den dag domstolens beslut meddelades. Om sista dagen för överklagande infaller på lördag, söndag eller helgdag,
midsommarafton, julafton eller nyårsafton räcker
det att besvärshandlingen kommer in nästa vardag.
Om klaganden är en part som företräder det allmänna, ska överklagandet alltid ha kommit in inom
tre veckor från den dag beslut meddelades.
För att ett överklagande ska kunna tas upp i kammarrätten fordras att prövningstillstånd meddelas. Kammarrätten lämnar prövningstillstånd om
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1. det finns anledning att betvivla riktigheten
av det slut som förvaltningsrätten har
kommit till,
2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas
går att bedöma riktigheten av det slut som
förvaltningsrätten har kommit till,
3. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre
rätt, eller
4. det annars finns synnerliga skäl att pröva
överklagandet.

Om prövningstillstånd inte meddelas står förvaltningsrättens beslut fast. Det är därför viktigt att det
klart och tydligt framgår av överklagandet till
kammarrätten varför man anser att prövningstillstånd bör meddelas.
Skrivelsen med överklagande ska innehålla

1. Klagandens person-/organisationsnummer,
postadress, e-postadress och telefonnummer
till bostaden och mobiltelefon. Adress och telefonnummer till klagandens arbetsplats ska
också anges samt eventuell annan adress där
klaganden kan nås för delgivning. Om dessa
uppgifter har lämnats tidigare i målet – och om
de fortfarande är aktuella – behöver de inte
uppges igen. Om klaganden anlitar ombud, ska
ombudets namn, postadress, e-postadress, telefonnummer till arbetsplatsen och mobiltelefonnummer anges. Om någon person- eller
adressuppgift ändras, ska ändringen utan
dröjsmål anmälas till kammarrätten.
2. den dom/beslut som överklagas med uppgift
om förvaltningsrättens namn, målnummer
samt dagen för beslutet,
3. de skäl som klaganden anger till stöd för en
begäran om prövningstillstånd,
4. den ändring av förvaltningsrättens dom/beslut
som klaganden vill få till stånd,
5. de bevis som klaganden vill åberopa och vad
han/hon vill styrka med varje särskilt bevis.
Adressen till förvaltningsrätten framgår av domen/beslutet.

.
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Bilaga B
Bilaga

HUR MAN ÖVERKLAGAR
Den som vill överklaga kammarrättens avgörande ska skriva till Högsta
förvaltningsdomstolen. Skrivelsen ställs alltså till Högsta förvaltningsdomstolen men
ska skickas eller lämnas till kammarrätten.
Överklagandet ska ha kommit in till kammarrätten inom tre veckor från den dag då
klaganden fick del av beslutet. Om beslutet har meddelats vid en muntlig förhandling,
eller det vid en sådan förhandling har angetts när beslutet kommer att meddelas, ska
dock överklagandet ha kommit in inom tre veckor från den dag domstolens beslut
meddelades. Tiden för överklagande för det allmänna räknas dock från den dag
beslutet meddelades.
Om sista dagen för överklagande infaller på en lördag, söndag eller helgdag, midsommar-,
jul- eller nyårsafton, räcker det att skrivelsen kommer in nästa vardag.
För att ett överklagande ska kunna tas upp i Högsta förvaltningsdomstolen krävs att
prövningstillstånd meddelas. Högsta förvaltningsdomstolen lämnar prövningstillstånd om
det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas eller om det finns
synnerliga skäl till sådan prövning, såsom att det finns grund för resning eller att målets
utgång i kammarrätten uppenbarligen beror på grovt förbiseende eller grovt misstag.
Om prövningstillstånd inte meddelas står kammarrättens beslut fast. Det är därför viktigt att
det klart och tydligt framgår av överklagandet till Högsta förvaltningsdomstolen varför man
anser att prövningstillstånd bör meddelas.

Skrivelsen med överklagande ska innehålla följande uppgifter;
1.

den klagandes namn, person-/organisationsnummer, postadress, e-postadress och telefonnummer till
bostaden och mobiltelefon. Dessutom ska adress och telefonnummer till arbetsplatsen och eventuell annan
plats där klaganden kan nås för delgivning lämnas om dessa uppgifter inte tidigare uppgetts i målet. Om
klaganden anlitar ombud, ska ombudets namn, postadress, e-postadress, telefonnummer till arbetsplatsen
och mobiltelefonnummer anges.Om någon person- eller adressuppgift ändras är det viktigt att anmälan
snarast görs till Högsta förvaltningsdomstolen

2.

det beslut som överklagas med uppgift om kammarrättens namn, målnummer samt dagen för beslutet

3.

de skäl som klaganden vill åberopa för sin begäran om att få prövningstillstånd

4.

den ändring av kammarrättens beslut som klaganden vill få till stånd och skälen för detta

5.

de bevis som klaganden vill åberopa och vad han/hon vill styrka med varje särskilt bevis.
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Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2017-09-19

§ 398 Ställningstagande till att asylsökande
ensamkommande ungdomar över 18 år får stanna
kvar i kommunen under asylprocessen
Dnr KS 2017-691
Ärende
Under 2015 kom ett stort antal ensamkommande barn till Sverige. Som mest
fanns i Linköping ca 500 barn/ungdomar. För närvarande finns ca 285
ensamkommande barn i kommunen som Linköpings kommun ansvarar för. Av
dessa är merparten asylsökande, varav ca 50 ungdomar fyller 18 år under
hösten.
Staten beviljar landets kommuner en proportionell ersättning för att låta
respektive kommuns asylsökande ensamkommande 18-åringar bo kvar i
kommunen under asylprocessen. Staten kommer att bevilja Linköpings
kommun ett belopp på ca 2,5 mnkr, vilket utgår från andelen asylsökande
ensamkommande ungdomar som fyller 18 år under en ettårsperiod under tiden
1/7 2017 till 30/6 2018.
Det finns en planering för merparten av dessa ungdomar inom ramen för
kommunens mottagande, men för att möjliggöra plats för de ungdomar som
kommunen hade räknat med skulle lämna kommunen i anslutning till 18årsdagen, så föreslås att kommunen stoppar sin avvecklingsplan för HVBplatser under hösten och skjuter den till årsskiftet, vilket innebär att ca 20 HVB
platser kvarstår.
Bedömningen är att höstens kostnader avseende boende, stöd etc. för
ensamkommande barn kommer öka med ca 5 mnkr. Därmed krävs ytterligare
medel från KS för att finansiera att berörda ungdomar över 18 år bor kvar
under asyltiden. Hälften av den ökade kostnaden finansieras av statsbidraget,
resterande kostnad föreslås finansieras av socialnämndens uppbokade medel i
bokslut 2016.
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Kommunstyrelsen föreslås besluta att asylsökande ensamkommande över 18 år
får stanna kvar i kommunen.
Beslutet föreslås vara tidsbegränsat och avser de asylsökande ensamkommande
ungdomar som fyller 18 år t o m 2018-02-28. Detta gäller under förutsättning
att Migrationsverket kommer att vara klara med handläggningen av de
ensamkommande barn som kom under 2015 och 2016 till årsskiftet 2017/2018.
Uppföljning av beslutet kommer att ske under hösten varvid kommunstyrelsen
kan ta ny ställning.

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2017-09-19

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2017-09-06
Yrkanden
Jonas Andersson (SD) yrkar avslag på omsorgs- och äldreförvaltningens
förslag.
Daniel Andersson (L) och Birgitta Rydhagen (MP) yrkar bifall till omsorgsoch äldreförvaltningens förslag.
Beslutsordning
Ordföranden ställer proposition på omsorgs- och äldreförvaltningens förslag
och Jonas Anderssons (SD) avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen
beslutar enligt omsorgs- och äldreförvaltningens förslag.
Kommunstyrelsens beslut
1. Asylsökande ensamkommande ungdomar över 18 år får stanna kvar i
kommunen under asylprocessen.
2. Kommunstyrelsens beslut tidsbegränsas och omfattar
ensamkommande asylsökande ungdomar som fyller 18 år till och med
2018-02-28 varefter nytt ställningstagande kan bli aktuellt.
3. Socialnämnden beslutar i varje enskilt ärende om boendeform och
övriga insatser.
4. Omsorgsnämnden ges i uppdrag att utöka verksamhetsuppdraget till
Leanlink, som avser boende och stöd för ensamkommande barn och
unga, att även omfatta ensamkommande asylsökande ungdomar över
18 år.
5. De ökade kostnaderna, ca 5 mnkr, finansieras av ca 2,5 mnkr i
statsbidrag och ca 2,5 mnkr av socialnämndens uppbokade medel
avseende ersättningar från Migrationsverket för ensamkommande
barn i bokslut 2016, av vilka 94,2 mnkr återstår att fördela.
6. Bildningsnämndens eventuella tillkommande kostnader redovisas
separat.

Reservationer
Jonas Andersson (SD) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
__________

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur

2 (3)

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2017-09-19

Beslutet skickas till:
Socialnämnden
Bildningsnämnden
Omsorgsnämnden
Överförmyndarnämnden
Utförarstyrelsen

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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Tjänsteskrivelse
Omsorgs- och äldreförvaltningen
Johanna Palmstierna

2017-09-06

Dnr ON 2017-431
Dnr KS 2017-691

Kommunstyrelsen

Ställningstagande till att asylsökande ensamkommande
ungdomar över 18 år får stanna kvar i kommunen under
asylprocessen
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Asylsökande ensamkommande ungdomar över 18 år får stanna kvar i
kommunen under asylprocessen.
2. Kommunstyrelsens beslut tidsbegränsas och omfattar ensamkommande
asylsökande ungdomar som fyller 18 år till och med 2018-02-28
varefter nytt ställningstagande kan bli aktuellt.
3. Socialnämnden beslutar i varje enskilt ärende om boendeform och
övriga insatser.
4. Omsorgsnämnden ges i uppdrag att utöka verksamhetsuppdraget till
Leanlink, som avser boende och stöd för ensamkommande barn och
unga, att även omfatta ensamkommande asylsökande ungdomar över 18
år.
5. De ökade kostnaderna, ca 5 mnkr, finansieras av ca 2,5 mnkr i
statsbidrag och ca 2,5 mnkr av socialnämndens uppbokade medel
avseende ersättningar från Migrationsverket för ensamkommande barn i
bokslut 2016, av vilka 94,2 mnkr återstår att fördela.

LKPG1002, v2.1, 2016-03-07

6. Bildningsnämndens eventuella tillkommande kostnader redovisas
separat.

Ärende
Under 2015 kom ett stort antal ensamkommande barn till Sverige. Som mest
fanns i Linköping ca 500 barn/ungdomar. För närvarande finns ca 285
ensamkommande barn i kommunen som Linköpings kommun ansvarar för. Av
dessa är merparten asylsökande, varav ca 50 ungdomar fyller 18 år under
hösten.
Staten beviljar landets kommuner en proportionell ersättning för att låta
respektive kommuns asylsökande ensamkommande 18-åringar bo kvar i
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kommunen under asylprocessen. Staten kommer att bevilja Linköpings
kommun ett belopp på ca 2,5 mnkr, vilket utgår från andelen asylsökande
ensamkommande ungdomar som fyller 18 år under en ettårsperiod under tiden
1/7 2017 till 30/6 2018.
Det finns en planering för merparten av dessa ungdomar inom ramen för
kommunens mottagande, men för att möjliggöra plats för de ungdomar som
kommunen hade räknat med skulle lämna kommunen i anslutning till 18årsdagen, så föreslås att kommunen stoppar sin avvecklingsplan för HVBplatser under hösten och skjuter den till årsskiftet, vilket innebär att ca 20 HVB
platser kvarstår.
Bedömningen är att höstens kostnader avseende boende, stöd etc. för
ensamkommande barn kommer öka med ca 5 mnkr. Därmed krävs ytterligare
medel från KS för att finansiera att berörda ungdomar över 18 år bor kvar
under asyltiden. Hälften av den ökade kostnaden finansieras av statsbidraget,
resterande kostnad föreslås finansieras av socialnämndens uppbokade medel i
bokslut 2016.
Kommunstyrelsen föreslås besluta att asylsökande ensamkommande över 18 år
får stanna kvar i kommunen.
Beslutet föreslås vara tidsbegränsat och avser de asylsökande ensamkommande
ungdomar som fyller 18 år t o m 2018-02-28. Detta gäller under förutsättning
att Migrationsverket kommer att vara klara med handläggningen av de
ensamkommande barn som kom under 2015 och 2016 till årsskiftet 2017/2018.
Uppföljning av beslutet kommer att ske under hösten varvid kommunstyrelsen
kan ta ny ställning.
__________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse Ställningstagande till att asylsökande ensamkommande ungdomar över 18 år
får stanna kvar i kommunen under asylprocessen
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Bakgrund
Under hösten 2015 var det mer än 35 000 ensamkommande barn som kom till
Sverige, varav ca 500 av dessa kom till Linköpings kommun. Idag finns ca 285
ensamkommande barn kvar i kommunen, varav ca hälften av dem fortfarande
är i asylprocess. Under hösten kommer ca 50 asylsökande fylla 18 år.
Kommunens planering för mottagandet av ensamkommande barn bygger på att
merparten av alla barn och ungdomar beviljas uppehållstillstånd, men att en
andel lämnar kommunen efter avslag eller för att de inte har fått besked av
Migrationsverket innan 18-årsdagen. Socialtjänstens rutin har senaste året varit
att lämna över ansvaret för asylsökande ensamkommande ungdomar i samband
med 18-årsdagen till Migrationsverket.
Under sommaren 2017 lämnade regeringen besked om att landets kommuner
skulle få ett kommunbidrag om 195 mnkr för att möjliggöra att asylsökande
ensamkommande 18-åringar skulle få bo kvar i kommunen i väntan på beslut
på asylansökan. Medlen skulle fördelas utifrån andelen som fyller 18 år under
1 års tid (mellan 1 juli 2017 och 30 juni 2018). För Linköpings kommuns del
rör det sig om ca 100 ungdomar och därmed en intäkt på ca 2,5 mnkr.
Det tillfälliga kommunbidraget kommer att utbetalas till Linköpings kommun i
december 2017 oavsett kommunens hantering av dessa ungdomar. Bidraget
möjliggör för kommunerna att låta asylsökande ungdomar som fyller 18 år bo
kvar i kommunen under asylprocessen. Målsättningen är att ungdomar skall
kunna fortsätta sin skolgång och slippa flytta och byta miljö, stödpersoner,
skolgång etc.
Migrationsverkets handläggningstid är idag ca 552 dagar, men verket gör
bedömningen att de ska vara klara med asylansökningar från 2015 och 2016 till
årsskiftet.
Baserat på ovanstående och det faktum att kommunen tidigare har tagit emot
många individer från Afghanistan, vilka har en hög beviljandegrad på sina
asylansökningar, gör att många ungdomar skulle behöva lämna kommunen
under hösten för att återkomma till kommunen efter årsskiftet när de fått sin
asylansökan beviljad.
Under året har betydligt färre ensamkommande barn kommit till kommunen än
prognosticerat från Migrationsverket. Linköpings kommun har hittills under år
2017 fått åtta anvisningar av ensamkommande barn och ungdomar under 18 år
och 12 anvisningar av ensamkommande unga vuxna i åldern 18-19 år genom
kommunmottagandet av nyanlända flyktingar och invandrare. Vissa av dessa
har troligen återvänt till kommunen efter en tid på anläggningsboende i andra
delar av länet.
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Förutsättningar
Omsorgsnämnden
Omsorgsnämndens bedömning är att de ungdomar som berörs av förslaget, ca
20-30 ungdomar har boende genom kommunen idag. Genom att revidera
planen för avveckling av de boendeformer som Leanlink Råd och stöd bedriver
fram till årsskiftet kan boendefrågan lösas under hösten. Efter årsskiftet är
bedömningen att fler lägenhetsplatser kommer att frigöras på Arenan och dessa
skulle kunna erbjudas målgruppen.
Konsekvenserna av detta beslut är under förutsättning att Migrationsverkets
handläggningstid klaras av till årsskiftet 2017/2018. Beslutet föreslås av den
anledningen tidsbegränsas till 2018-02-28 och att det därefter fodras ett nytt
beslut.
Leanlink Råd och stöd
Råd & Stöd behöver rekrytera personal för utökade uppdrag. Boendeplatser
finns.
Socialnämnden
Socialnämnden bedömer att den myndighetsutövande handläggningen av de
ungdomar som berörs av beslutet hanteras inom ramen för de tjänster som finns
inom ekb-gruppen och resursgruppen idag.
Bildningsnämnden
Bildningsnämnden beslutade i juni 2016, § 84 om en reviderad programplan
för introduktionsprogrammet språkintroduktion där den nya organisationen
infördes från läsårsstarten 2016/17. Syftet med organisationsförändringen var
bland annat att skapa ett flexibelt system som kan hantera förändringar i
elevantal. Språkintroduktion finns idag fyra av de fem kommunala
gymnasieskolorna. Samverkan och avtal finns även med fyra fristående
gymnasieskolor samt två folkhögskolor vilka tillsammans med de kommunala
enheterna utgör Linköpings sammantagna organisation för språkintroduktion.
Det är redan idag möjligt för asylsökande ensamkommande 18-åringar boende
i andra kommuner att pendla in till skolan i Linköping under tiden asylansökan
prövas. Linköping erbjuder även elever över 18 år med pågående utbildning
möjlighet att fortsätta inom språkintroduktion om de flyttar till kommunen.
Överförmyndarnämnden
Överförmyndarnämndens uppdrag är att rekrytera, förordna, utöva tillsyn samt
arvodera gode män för ensamkommande barn fram till 18-årsdagen (enligt vid
asylansökan registrerade födelsedata). Överförmyndarnämnden har ingen
laglig grund efter 18-årdagen att låta godmanskap kvarstå, men i de fall
ungdomar skrivs upp i ålder (till minst 18 år) samt överklagar detta, kvarstår
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god man tills dom vunnit laga kraft. Under överklagandetiden ersätter inte
migrationsverket arvode eller kostnadsersättningar till god man utan kostnaden
belastar överförmyndarnämndens budget. Under det senaste året har ett 30-tal
ungdomar skrivits upp i ålder, dock har merparten lämnat kommunen för att
bosätta sig på Migrationsverkets boenden i annan kommun. Detta innebär att
Linköpings överförmyndare inte längre är behörig utan ansvaret övergår till
överförmyndaren i den kommun dit ungdomen flyttat att avgöra huruvida
godmanskapet ska kvarstå eller ej.
Konsekvensanalys
Omsorgsnämnden
Kommunens kapacitet och beredskap att ta emot nya anvisningar av
ensamkommande barn minskas i och med detta förslag. Om antalet nya barn
till kommunen ökar kommer verksamheten att behöva dubbel belägga rum på
HVB – boenden, för att klara uppdraget.
Kommunens arbete med integration och etablering på kort och lång sikt
behöver intensifieras då fler ensamkommande unga vuxna kommer att stanna
kvar i kommunen. Detta arbete behöver bedrivas på bred front inom
kommunen, men för omsorgsnämnden blir det att tydliggöra på vilket sätt
boendena och stödcentrum kan vara proaktiva i detta arbete för att korta
etableringen i samhället.
Socialnämnden
Fler ärenden blir kvar inom socialförvaltningens ekb-grupp, resursgrupp och
afi mottagning längre än planerat. Detta förutsätter att de i kommunstyrelsen
(2017-03-14, § 124) beslutade extra medlen 2017 ur statsbidrag/välfärdsmiljarder som riktades till att finansiera tjänster för flyktingmottagandet kvarstår. I
dagsläget är endast 6,8 åa på ekb-gruppen finansierade i socialförvaltningens
ordinarie budget. 3,0 åa på gruppen finansieras ur schablonersättning från
Migrationsverket (vilket är en osäker finansiering framåt då schablonerna
sänkts). Resterande 11 åa vid ekb-gruppen finansieras med temporära
välfärdsmedel enligt ovan nämnda beslut i kommunstyrelsen. Välfärdsmedlen
finansierar även 5 åa vid förvaltningens resursgrupp samt 5 åa vid afi
mottagningen. Under 2017 har det skett en minskning av antalet årsarbetare
inom ekb-gruppen och resursgruppen utifrån det minskade inflödet med 4 åa.
Totalt har det handlat om en utökning med 24 åa, men fr o m 2018 beräknas
behovet vara 20åa som kräver en fortsatt finansiering från 2018 och framåt.
Leanlink Råd och stöd
Den personalplanering som är gjord inför hösten behöver revideras. Ytterligare
medarbetare behöver rekryteras. Chefsstöd i form av verksamhetschefer och
föreståndare är inte dimensionerade för utökade uppdrag så det krävs
omfördelning och utökning av de uppdragen.
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Troligtvis kommer det att finnas ett större behov av boendeplatser i stödboende
än vad det finns kapacitet för och risk för att vissa ungdomar har mer behov av
stöd än vad det finns kapacitet för.
Råd och stöd gör bedömningen att det är möjligt att utöka uppdraget avseende
ensamkommande barn under hösten och att den ursprungliga
avvecklingsplanen kan träda i kraft vid årsskiftet.
Bildningsnämnden
Beslutet innebär att bildningsnämndens kapacitet och beredskap att erbjuda
utbildning på språkintroduktion inom gymnasieskolan minskar. Det föreligger
emellertid idag ingen platsbrist inom språkintroduktion och nämnden kan
genom nya organisationen samt genom samverkan med externa aktörer vid
behov utöka kapaciteten ytterligare för att ta emot elever på språkintroduktion.
Överförmyndarnämnden
I de fall då ungdomar överklagar Migrationsverkets avslagsbeslut samt
åldersuppskrivning till 18 år, låter överförmyndarnämnden god man kvarstå om
den uppskrivna åldern inte accepteras. Detta innebär en kostnad för arvode och
ersättningar till god man som inte ersätts av Migrationsverket. Fram till och
med augusti har detta kostat nämnden drygt 50 000 kr. Prognosen för
återstoden av 2017 är svår att bedöma eftersom det är avgörande hur många
beslut om åldersuppskrivningar som fattas.
De ungdomar som fyller 18 år (enligt vid asylansökan registrerade födelsedata)
utan att beslut fattats i deras asylärende, har i och med myndighetsdagen inte
längre någon god man som företräder dem och överförmyndarnämnden ingen
aktiv roll att spela i etableringsfasen. Därmed ger detta beslut inga
konsekvenser för överförmyndarnämndens kapacitet och beredskap.
Ekonomi
Ekonomi Hösten
Kommunen har räknat kostnader för 20 HVB- platser till årsskiftet/ t o m
januari, som annars skulle läggas ned med en dygnskostnad om 1200kr/ dygn i
fyra månader, vilket leder till en kostnad om ca 2,9 mnkr.
Det finns även fem asylsökande ensamkommande 18-åringar boende i
familjehem, vilket genererar en dygnskostnad på 600kr/ dygn i fyra månader,
vilket leder till en kostnad om ca 360tkr.
Det finns också asylsökande ensamkommande barn externt placerade genom
särskilda avtal, varav ca 5 barn kan komma att behöva plats i kommunens
mottagande, vilket genererar en dygnskostnad på 4000kr/ dygn i ca 3 månader,
vilket leder till kostnader om ca 1,8 mnkr.
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Totala kostnader för hösten är ca 5 mnkr och intäkter är statsbidraget på ca
2,5mnkr, vilket leder till extra kostnader om ca 2,5 mnkr.
Ekonomi Våren
Höstens ca 20 HVB-platser förväntas ersättas av ca 30 platser på Arenan. Hyra
för dessa lägenheter och försörjningsstöd förväntas uppgå till ca 2,0 mnkr för
våren. Därtill kan behöva kopplas ett boendestöd för ca 30 ungdomar, vilket
ger en kostnad om ca 1,5 mnkr.
Detta leder till en kostnad för våren på ca 3,5 mnkr.
Då de asylsökande ensamkommande 18-åringarna förväntas få
uppehållstillstånd senast vid årsskiftet 2017/2018 så kommer kommunen att få
schablonersättning för åtminstone ca 30 ungdomar under våren, vilket leder till
intäkter om ca 4,1 mnkr.
Samråd
Gemensamt presidium mellan Socialnämnden, omsorgsnämnden och
äldrenämnden tillstyrker att asylsökande ensamkommande ungdomar över 18
år får bo kvar i kommunen i avvaktan på beslut om uppehållstillstånd. I detta
ärende har samråd skett med socialförvaltningen, Leanlink Råd och stöd,
Utbildningsförvaltningen och Överförmyndarenheten som inte har något att
erinra mot förslaget.
Samråd har även skett med ekonomi och finans som inte har något att erinra
om förslaget till finansiering.
Uppföljning och utvärdering
Omsorgskontoret och socialförvaltningen följer kontinuerligt upp antalet
ensamkommande barn och behovet av platser.

Kommunledningsförvaltningen

Paul Håkansson

Omsorgs- och äldreförvaltningen

Socialförvaltningen

Linda Ljungqvist

Anita Lhådö
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Beslutet skickas till:
Socialnämnden
Bildningsnämnden
Omsorgsnämnden
Överförmyndarnämnden
Utförarstyrelsen

