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Förslag till beslut
Socialnämnden noterar informationen.
Sammanfattning av ärendet
Vid Socialnämndens sammanträde i juni delgavs nämnden de processer och
aktiviteter som är pågående gällande kommunens mottagande av nyanlända
invandrare, ensamkommande asylsökande flyktingbarn samt aktiviteter för att skapa
samverkansformer såväl internt som externt.
Arbetet med att ta fram olika former av boenden både för vuxna med eller utan
familjer och för ensamkommande barn fortsätter. Sektionen för Familj, barn och
unga har enligt planering nu flyttat hem ungdomar som tidigare bott i stödboenden
utanför kommunen.
Under juni skedde en mycket kraftig ökning av anlända ensamkommande barn och
ungdomar till landet. Migrationsverket räknade i slutet av juni upp prognosen av
mottagandet under året från 8 000 till 12 000. Ekudden HVB Asyl och PUT är
fullbelagt och socialsekreterare har varit nödgade att placera anvisade barn och
ungdomar utanför länet sedan juni månad. Situationen är problematisk och det råder
brist på platser i hela landet.
Kommunstyrelsen fattade i slutet av juni beslut att hyra stora delar av fastigheten
Sundsgården som ägs av Frälsningsarmén fr.o.m. 1 oktober. Fastigheten består av ett
flertal byggnader som är lämpliga dels för boende men även för flertalet aktiviteter
genom Kultur- och Fritidsnämnden och Barn- och utbildningsnämnden.
Socialnämnden kommer att kunna disponera ett av de större husen för
ensamkommande flyktingbarn. Boendet medger tolv platser vilket innebär att
tillsammans med boendet på Ekudden kan placering av barn och ungdomar ske i
kommunen i större utsträckning än tidigare. Handläggningstiden för
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tillståndsansökan för privata utförare gällande bl a HVB är lång, för närvarande 6-7
månader. Då bristen på platser är akut kommer Socialnämnden själva att behöva inge
anmälan till IVO (Inspektionen för vård och omsorg) att som huvudman driva HVB
för ensamkommande barn och ungdomar. Socialnämnden fattade beslut om att inge
anmälan till IVO vid nämndens möte i februari vid den tidpunkt detta blir aktuellt.
Samma utförare som för Ekudden kommer att för kommunens räkning driva
verksamheten.
Tre nyanlända familjer har under juni och juli kunnat beredas boende i kommunen
vilket innebär att drygt hälften av kommunens mottagande i år om 40 nyanlända
personer, kunnat uppfyllas. På Sundsgården ges möjlighet till ytterligare platser för
att uppfylla avtalet med Migrationsverket i sin helhet detta år.
Sundsgården ger även möjlighet för olika personalkategorier att använda delar av
lokalerna till kontors- och besöksutrymmen. Framförallt berörda socialsekreterare
som arbetar med ensamkommande och nyanlända kommer att kunna förlägga delar
av sin arbetstid på Sundsgården.
I enlighet med delegationsbeslut från Socialnämndens ordförande inlämnades
ansökan om projektmedel § 37 till Länsstyrelsen i början av juli. Projektansökan har
gjordes i samverkan med Barn- och utbildningsnämnden och avsåg ansökan om
medel för att utveckla och underlätta bosättning, utbildning/arbetsmarknad samt
integration. För Socialnämndens del avsåg ansökan medel till förstärkning av
personal med fokus på praktik/arbete för nyanlända samt boende. Barn- och
utbildningsnämnden avsåg att genom sökta medel, förstärka med skolpersonal för
bl a kartläggning av nyanlända barns kunskaper och medel för transporter.
Nämndkontor social meddelades beslut om avslag på ansökan från Länsstyrelsen.
Fortsatt planering för hur det ökade antalet nyanlända och deras behov av stöd till
skyndsam integrering på bästa sätt ska utföras behöver planeras under hösten.
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