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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja verksamheten att starta ytterligare två boenden samt utöka
med två ”uteteam” i form av utslusslägenheter för ensamkommande barn.

Bakgrund
När Gullspångs kommun beslutade ta emot ensamkommande barn 2008, med start april 2009,
bestämde varje kommun själva hur många asylplatser kommunen ville erbjuda Migrationsverket. I
januari 2014 ändrades reglerna gällande kommunernas ansvar för mottagande av ensamkommande
barn på så vis att Migrationsverket tilldelar kommunerna ett visst antal platser som skall finnas
tillgängliga för asylsökande ensamkommande barn. Gullspångs kommun tilldelades då ett
fördelningstal på 5 asylplatser för 2014 och 7 asylplatser 2015. Fördelningstalet för 2016 är 51
asylplatser för ensamkommande barn i ålder 12-14 år. Nationellt finns ett stort behov av platser för
ensamkommande barn. Migrationsverkets prognos för 2014 var 6500 barn. För 2015, 8000 barn
vilket har höjts till 40 000 barn. Prognosen för 2016 är att ca 20000 ensamkommande barn kommer
att ansöka om asyl i Sverige under 2016.
Migrationsverkets prognos är osäker. Där av vill Migrationsverket skriva upp avtalet i fyra delar
istället för att den 1 januari tilldela 51 platser.
Det går till enligt följande:
40 platser 1/1
44 platser 1/4
48 platser 1/7
51 platser 1/9.
Det höga fördelningstalet är dels en följd av det stort antal asylsökande ensamkommande barn som
kommit till Sverige under sommaren och hösten 2015. Men också en följd av Migrationsverketes
pressade situation där de inte hinner med att utreda asylrätten för de flyktingar som kommit till
Sverige. Asylutredningarna tar allt längre tid. I verksamheten finns flera barn som ansökt om
uppehållstillstånd i Sverige under andra halvåret 2014 som fortfarande inte fått besked. De långa
handläggningstiderna på Migrationsverket gör att antalet barn som väntar på besked ökat kraftigt.
Om kommunen beslutar att inte skriver upp avtalet till 51 asylplatser blir konsekvensen att extra
barn kommer att anvisas kommunen förutom de barn som anvisas på de 51 asylplatserna under
2016.
Förutom dessa barn kan barn som anses ha anknytning till någon person i Gullspångs kommun också
anvisas till kommunen. Dessa barn har samma behov av god man och skolgång som övriga
ensamkommande barn. Det har också visat sig att de behöver stöd via boendena och i flera fall att de
behöver placering på boendena för att inte fara illa. Kommunen är skyldig att ta emot alla barn som
anses ha viss anknytning till kommunen oavsett hur många det blir. I dagsläget finns 38 asylsökande
barn/ungdomar på boenden i kommunen och 24 barn med uppehållstillstånd. I andra former av
boende har verksamheten ytterligare 8 barn. Alla dessa barn skall utredas och följas upp enligt
Socialtjänstlagen i syfte att tillgodose varje individs behov.
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Nytt avtal med Migrationsverket.
Gullspångs kommun har idag avtal med Migrationsverket om 32 platser. Av dessa platser skall 7 alltid
hållas lediga för asylsökande barn.
Verksamheten har stort behov av platser för de barn som i unga år får permanent uppehållstillstånd
men p.g.a. sin låga ålder har behov av omsorg och omhändertagande under många år innan de är
mogna att lämna boendet. Personal täthet ca. 0,8 personal per barn totalt i verksamheten.
Personalkostnaden skall rymmas inom statsbidragen till varje enhet.
För att inte kommunen skall riskera negativa ekonomiska konsekvenser är det av vikt att alltid ha
några barn på kommunens boende som vi eftersöker faktiska kostnader för utanför avtalet som
buffert mot de dyrare placeringarna på andra HVB hem. Då det blivit allt mer komplicerat att ansöka
om faktiska kostnader från Migrationsverket är det ekonomiskt säkrare att avtalet är skrivet så att
det ligger så nära det antal barn som finns i verksamheten som möjligt.

Bilagor
- Svar till kommunstyrelsen gällande ksau § 294 behov av boende för ensamkommande barn, skriven
av Lars Johansson 2015-12-03.pdf
- Tjänsteskrivelse Karin Burman Utökning av verksamheten 160101docx.docx
- Behov av boende för ensamkommande barn, ksau § 294.pdf
- Kommunstyrelsen 2015-11-25 (2015-11-25 KS §4).doc
- Omedelbar justering Extra möte Vård- och omsorgsnämnden december 2015 (2015-12-07 VON
§3).doc
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