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Ordförandeförslag – Kvarboende för asylsökande ensamkommande
som fyller 18 år
Dnr KS18/39
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att som led i kommunens fortsatta integrationssatsning
omdisponera 1 050 772 kr till Socialnämnden för att bland annat understödja
kvarboende till asylsökande ensamkommande som fyllt 18 år.
Sammanfattning av ärendet
Sedan 2015 har vi kunnat se hur en orolig omvärld skapat en markant ökning i
antalet flyktingar och ensamkommande ungdomar som söker asyl i Sverige. För
Ekeröalliansen har det alltid varit självklart att vi ska göra vad vi kan för att erbjuda
bra förutsättningar och en effektiv integration till dem söker sig hit. Därför tog vi
redan i februari 2015 initiativ till en integrationsstrategi och en ny organisation i
kommunen för att ge goda förutsättningar såsom ett arbete, en utbildning, ett socialt
sammanhang och en bostad. Kommunens hårda arbete har gett resultat och redan
året därpå utsågs vårt integrationsarbete och utökade samarbete med civilsamhället
till ett av Sveriges bästa. Samtidigt som vi har gjort vad vi kan för att skapa bra
förutsättningar har det blivit allt tydligare att Regeringen förhåller sig passiv till de
senaste årens utveckling. Man har inte klarat sitt uppdrag att föra en rimlig
migrationspolitik, att skapa förutsättningar för bostad och självförsörjning eller ens
att handlägga asylärenden i tid. Den17 januari rapporterade Dagens Nyheter att av de
ensamkommande barn som kom till Sverige 2015 och 2016 väntar fortfarande 3 800
på ett asylbeslut.
Enligt gällande lagstiftning är ensamkommande asylsökande ungdomar som fyller 18
år att betrakta som vuxna asylsökande. Det innebär att ansvaret för denna grupp
återgår från kommunen till staten. Då Migrationsverket inte har förmått att
handlägga dessa ärenden i tid blir detta en allt större grupp. I ett försök att skjuta
ifrån sig ansvar och kostnader har regeringen infört ett bidrag för att kommunerna
ska överta statens ansvar. Bidraget uppgår till 700 515 kr för 2017 och 350 257 kronor
för 2018. Problemet är att ersättningen täcker en mycket liten del av de faktiska
kostnaderna.
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Även om det är tydligt att regeringen vill skjuta ifrån sig både ansvar och kostnader
på kommunerna, och det enligt lag inte är kommunernas ansvar att förse vuxna
asylsökande med boende, vill vi ta vårt ansvar att erbjuda en så bra integration som
möjligt. Tack vare Ekeröalliansens förslag år 2015 om att utveckla kommunens
integrationsarbete har vi goda förutsättningar att inleda ett samarbete med
civilsamhället för att kunna erbjuda kvarboende. Socialkontoret och socialnämnden
är den del av kommunen som huvudsakligen ansvarar för kommunens arbete med
mottagande och boende för ensamkommande ungdomar. Socialnämnden har därvid
givit socialkontoret i uppdrag att utreda möjligheten för kvarboende under skoltiden
för ensamkommande asylsökande ungdomar som fyllt 18 år. Förslaget är att ett
samarbete inleds med civilsamhället för tillhandahållande av boende samt vissa
sociala- och fritidsaktiviteter för målgruppen.
Vi i Ekeröalliansen vill utveckla vårt hittills framgångsrika samarbete med
civilsamhället och därmed kunna understödja kvarboende för dessa ungdomar. Vi
föreslår därmed att kommunbidraget på 1 050 772 kr omdisponeras till
socialnämnden.
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