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Riktlinjer för hantering av tidigare ensamkommande barn som
blivit myndiga
Rekommendation till beslut
Kommunstyrelsens beslut
1. Endast de ungdomar som i dagsläget bor i Vansbro kommun, som tidigare haft
beslut enligt socialtjänstlagen om placering i Vansbro kommun och som nu är
myndiga erbjuds boende i Vansbro kommun enligt föreslagna riktlinjer.
2. De ungdomar som omfattas av beslutspunkt 1 är de ungdomar som har haft ett
beslut enligt socialtjänstlagen om placering i Vansbro kommun från 2018-01-01 och
som fått avslag på sin asylansökan eller beviljats tillfälligt uppehållstillstånd enligt
lagförslaget ”Ny möjlighet till uppehållstillstånd” förutsatt att det träder ikraft.
3. Erbjudande om boende enligt beslutspunkt 1 gäller till och med 2018-12-31.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
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Alt 4a.
Budget för finansiering utökas med 280 tkr motsvarande det statsbidrag kommunen
erhåller för ensamkommande unga över 18 år och utökar kommunstyrelsens budgetram
med 280 tkr.
Alt 4b.
Ingen justering görs av kommunstyrelsens budgetram med anledning av ökade
kostnader för ensamkommande unga över 18 år.

Sammanfattning
Enligt kommunstyrelsens beslut KS§76 ska ensamkommande unga i asylprocessen som
fyllt 18 år i väntan på ett besked om ett lagakraftvunnet beslut i sina asylärenden ges
möjlighet att bo kvar i Vansbro kommun i eget boende genom del i lägenhet eller
genom boende i fadderhem.
Bakgrund

Med anledning av att flertalet av de ensamkommande barnen antingen har fyllt 18 år
eller skrivits upp i ålder har de enligt lag om mottagande av asylsökande inte längre rätt
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till insatser enligt 4§1 socialtjänstlagen och är därmed inte längre ett ansvar för
socialtjänsten i Vansbro kommun. Kommunstyrelsen har gett uttryck för att man ändå
vill ge dessa ungdomar en möjlighet att bo kvar i Vansbro kommun i väntan på
slutgiltigt beslut i asylärendet för att de ska kunna fortsätta sina gymnasiestudier under
den tiden.
Kommunerna i Sverige hanterar denna fråga olika och det finns flera kommuner,
exempelvis Falun, Ludvika, Stockholm, Uppsala mm som har agerat på samma sätt som
Vansbro kommun angående att man behåller de ungdomar som hinner fylla 18 år och inte
har fått asylärendet prövat.
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I lagförslaget ”Ny möjlighet till uppehållstillstånd” föreslås en ny möjlighet till
uppehållstillstånd för vissa ensamkommande unga. Det föreslås att en utlänning som har
fått, eller annars skulle få, ett beslut om utvisning ska kunna beviljas ett tillfälligt
uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå. Här är sammanfattningen av
lagrådsremissen:
”Ny möjlighet till uppehållstillstånd
I en lagrådsremiss som regeringen i dag har överlämnat till Lagrådet lämnas förslag
om en ny möjlighet till uppehållstillstånd för vissa ensamkommande unga. Det föreslås
att en utlänning som har fått, eller annars skulle få, ett beslut om utvisning ska kunna
beviljas ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå om vissa
kriterier är uppfyllda.
Dessa är bland annat följande:
• Utlänningens första ansökan om uppehållstillstånd ska ha registrerats hos
Migrationsverket den 24 november 2015 eller tidigare.
• Utlänningen ska ha anvisats en kommun som ska ordna boendet. Det innebär att
den som uppgett sig vara ett ensamkommande barn men som bedömts som
uppenbart vuxen vid asylansökan som huvudregel inte omfattas av förslaget.
• Beslutet om utvisning ska ha fattats 15 månader eller senare från
registreringsdatumet men tidigast den 20 juli 2016.
• Beslutet om utvisning ska ha fattats när utlänningen är 18 år eller äldre.
• Utlänningen ska befinna sig i Sverige när ansökan om uppehållstillstånd för
studier på gymnasial nivå görs.
• Utlänningen ska studera eller ha för avsikt att studera i gymnasieskolan eller
gymnasiesärskolan, på heltid på en annan motsvarande utbildning eller på
heltid på en sammanhållen yrkesutbildning inom komvux eller särvux.
• Utlänningen ska också genomgå en vandels- och säkerhetsprövning.
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.”
Förslag till riktlinjer

En förutsättning för att ungdomarna ska erbjudas boende är att de studerar på någon av
de utbildningar som anges i lagförslaget. Ungdomen ska regelbundet kunna uppvisa
intyg på närvaro enligt de regler som CSN ställer för studiestöd. I det fall att ungdomen
avbryter studier på grund av hälsoskäl eller annan orsak upphör kommunens erbjudande
om boende och ungdomen övergår då till Migrationsverkets ansvar.
Ungdomar som har varit placerade i stödboende och HVB erbjuds möjlighet till boende
genom del i lägenhet på Kantaren. Ungdomen ska uppvisa skötsamhet till de
ordningsregler som ställ för bostaden för att erbjudandet om boende ska kvarstå.
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Ungdomarna ska erbjudas ett visst stöd i boendet och ges möjlighet till socialsamvaro
och aktiviteter genom Mötesplatsen.
Ungdomar som har varit placerade i familjehem i Vansbro kommun erbjuds samma
möjlighet till som de som varit placerade i stödboende eller HVB. Om ungdomen
önskar bo kvar hos familjen och familjehemmet är intresserade av att bli fadderhem till
den ungdomen utgår ersättning till fadderhemmet motsvarande 3000 kr per månad.
Fadderhemmet ansvarar för att ge stöd till ungdomen och motivera denne till skolgång.
Möjligheten till boende i fadderhem innebär samma krav på ungdomen som boende i
lägenhet på Kantaren i alla delar.
I båda boendealternativen innebär erbjudandet möjlighet till bostad utan hyreskostnad.
Alla övriga kostnader står ungdomen själv för.
När en ungdom som får ett slutgiltigt avslag på sin asylansökan, oavsett
verkställighetshinder, övergår ansvaret till Migrationsverket och erbjudande om boende
upphör.
Konsekvenser

Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om avveckling av HVB för
ensamkommande i Vansbro så är det möjligt att i dela av fastigheten Kantaren erbjuda
boende till ungdomarna genom del i lägenhet, det vill säga att två eller tre personer delar
en lägenhet. I samverkan med Rädda barnen kan även ungdomarna erbjudas stöd i
boendet och aktiviteter som anordnas på Mötesplatsen.
I nuläget finns ca 15 ungdomar placerade i stödboendet och HVB som kommer att
erbjudas boende och 2 ungdomar som är placerade i familjehem i Vansbro kommun
som kan få erbjudande om boende i lägenhet eller fadderhem om det blir möjligt. Under
resterande del av året kan antalet förväntas öka vartefter de får sina beslut från
Migrationsverket.
Handläggning av dessa ärenden fordrar en personalförstärkning motsvarande 0,5 åa.
Att erbjuda en specifik målgrupp insatser
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Ekonomiska konsekvenser

Kostnad för hyra av Kantaren och handläggare: ca 300 tkr för 2018
Kostnad fadderhem beräknat på två ärenden med en ersättning om 3000 kr/månad:
36 000 kr 2018.
Enligt Sveriges kommuner och landstings cirkulär 17:67 är tolkning av normgivningen
att bidraget kommunen får för ensamkommande unga över 18 år ska ses som ett
generellt statsbidrag vilket betyder att bidraget redovisas under finansiering, generella
statsbidrag. Om kommunstyrelsen ska ta del av bidraget krävs beslut av
kommunfullmäktige att tilldela kommunstyrelsen ytterligare medel på 280 tkr, vilket är
bidraget för 2018. I helårsprognosen per april är bidraget inberäknat i finansiering och
om en förstärkning av kommunstyrelsens budget görs kommer finansiering att redovisa
ytterligare underskott.
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Kommunfullmäktige kan välja att utöka budgeten för finansiering med 280 tkr och
samtidigt utöka kommunstyrelsens budgetram med 280 tkr. Kommunstyrelsen fördelar
därefter utökningen till verksamheten.
Kommunfullmäktige kan även välja att inte tillskjuta medel till kommunstyrelsen och se
den ökade kostnaden som en del som ska finansieras inom tilldelad ram.
Oavsett val av fördelning innebär det en ökad kostnad och försämrad prognos med
280 tkr för kommunen som helhet.
Beslutsunderlag

Lagrådsremiss; Ny möjlighet till uppehållstillstånd

Beslutet expedieras till :
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Socialchef, Elisabeth Hekkala

Vansbro kommun/Medborgarhuset/780 50 Vansbro/Tel. 0281- 750 00
Fax. 0281- 750 30/E-post: vansbro.kommun@vansbro.se

