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Socialnämnden

Överenskommelse ensamkommande på kommunens stödboende
SN-2019/172
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar
att de ensamkommande ungdomar som under 2019 fyller 20 år bereds tillfälle att bo kvar i
kommunens stödboende med utflyttning senast 31 oktober 2019. Detta gäller de ungdomar
som inte uppfyller kraven för gymnasiestudier,
att de ensamkommande ungdomar som är Knivsta kommuns ansvar och inte fyllt 20 år eller
går i grundskola eller gymnasieskola, minst sex månader före vårterminens slut det år de
fyller 20 år, ska erhålla skriftligt beslut från nämnden att kommunens ansvar upphör. Detta
gäller de ungdomar som inte uppfyller kraven för gymnasiestudier.
Sammanfattning
Vårterminen 2019 deltar ett antal ensamkommande elever på gymnasieskolans
introduktionsprogram SPRINT. Dessa elever har fyllt eller kommer att fylla 20 år under året
och bor i kommunens stödboende.
Efter vårterminens slut upphör ersättningen från Migrationsverket för dessa elever.
Kommunen är enligt föräldrabalken underhållsskyldig så länge eleverna går i ett
gymnasieprogram, dock längst till dess att eleverna fyllt 21 år, om inte andra
ersättningssystem finns tillgängliga för den gymnasiestuderande ungdomen.
Eleverna bedöms vara i stort sett klara för att gå vidare med sina studier på Komvux där
intag sker var femte vecka. Studier på Komvux finansieras av eleverna själva på sedvanligt
sätt med studiemedel via CSN och eget boende.
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För att underlätta övergången föreslås att de aktuella eleverna kan bo kvar i kommunens
stödboende till dess att studierna i SPRINT avslutats, dock längst till och med 31 oktober
2019.
För elever kommande år, där kommunen är underhållsskyldig, föreslås att eleven senast
höstterminen innan det år denne fyller 20 år, informeras via beslut från nämnden att
kommunens underhållsskyldighet upphör i samband med vårterminens slut, 30 juni året
därpå. Eleverna förväntas då gå vidare till studier på Komvux eller annan yrkesutbildning.
Detta gäller dock inte de elever som går på gymnasiets nationella eller individuella program.
Bakgrund
Socialtjänstens ansvar följer Föräldrabalkens regler om underhållsskyldighet. Enligt
Föräldrabalken 7 kap. 1 § andra stycket upphör underhållsskyldigheten när barnet fyller
arton år. Går barnet i skolan efter denna tidpunkt, är föräldrarna underhållsskyldiga under
den tid som skolgången pågår, dock längst intill dess barnet fyller tjugoett år. Till skolgång
räknas studier i grundskolan eller gymnasieskolan och annan jämförlig grundutbildning.
Socialtjänstens ersättningar utgår dock bara om inte andra ersättningssystem finns
tillgängliga för den gymnasiestuderande ungdomen.
För studier på Komvux, Folkhögskola och gymnasium har ungdomen rätt till studiemedel,
dvs studielån och bidrag från och med andra halvåret det år ungdomen fyller 20 år (3 kap. 2
§ studiestödslagen). Innan dess har ungdomen möjlighet att få studiehjälp genom
studiebidrag och extra tillägg vid studier på heltid (2 kap. 3 § studiestödslagen).
Kommunen erhåller ersättning från Migrationsverket för ensamkommande ungdomar som är
över 18 år med 750 kr per dygn (22 500 kr/månad) till och med vårterminen det år ungdomen
fyller 20 år. För en ungdom som inte fått studiehjälp, eller för tiden efter att studiehjälp har
upphört, kan kommunen söka ersättning för försörjningsstöd som längst tills ungdomen fyller
21 år.
För att få bo i kommunens stödboende ska den enskilde ha behov av stöd i sin livstillvaro. På
stödboendet bor i dag ett antal ungdomar som under 2019 fyller 20 år och som läser på
gymnasieskolans introduktionsprogram SPRINT. Dessa ungdomar har i april 2019 fått
besked att placeringen på stödboendet upphör 30 juni 2019 och behöver då finna annat
boende. För att underlätta övergången till eget boende föreslås att ungdomarna får bo kvar i
kommunens stödboende till dess att studierna i SPRINT avslutats, dock längst till och med
31 oktober 2019.
För att ungdomar, där socialtjänstens underhållsskyldighet upphör, ska få större möjligheter
att förbereda sig, föreslås att ungdomen senast höstterminen innan det år denne fyller 20 år,
informeras, via beslut från nämnden, att kommunens underhållsskyldighet upphör i samband
med vårterminens slut, 30 juni året därpå. Eleverna förväntas då gå vidare till studier på
Komvux eller annan yrkesutbildning. Detta gäller dock inte de elever som går på gymnasiets
nationella eller individuella program.
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Ekonomisk konsekvensanalys
Beslutet innebär en ökad kostnad för nämnden. Kostnaden för nämnden utgör
boendekostnad på stödboendet med 22 500 kr/ungdom per månad juli-oktober 2019,
maximalt 90 000 kr/ungdom. Därefter upphör kostnaden.
Ersättning från Migrationsverket för eventuellt försörjningsstöd är ej medräknat.
Barnkonsekvensanalys
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.

Marja Hedin
Tf. socialchef
Beslutet ska expedieras till:
Akten
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Barnchecklista inför beslut
1. Påverkar beslutet barn?

Ja

Enligt FN är alla under 18 år
att betrakta som barn

Nej X

Förklara oavsett svar.
Beslutet avser inte barn under 18 år.

Om, ja fortsätt med frågorna.

2. Hur har barns bästa beaktats?

3. Beskriv eventuella intressekonflikter.

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

Ja

Nej

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument X

Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram
samt hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats.

