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Till
Socialnämnden

Inrätta ett boende för ensamkommande
ungdomar som fått uppehållstillstånd och
ensamkommande asylsökande ungdomar

Förslag till beslut
1) Socialnämnden beslutar att ge Socialförvaltningen i uppdrag att inrätta ett
boende omfattande upp till 20 platser i tillfälliga lokaler för ensamkommande ungdomar som fått uppehållstillstånd (16 platser) och för
ensamkommande ungdomar (4 platser), för vilka Stockholms stad är
ankomstkommun.
2) Socialnämnden beslutar att teckna en överenskommelse med
Migrationsverket och Länsstyrelsen i Stockholms län om upp till 16 platser
för ensamkommande ungdomar, som fått uppehållstillstånd, från den 1
april 2012.

Gillis Hammar
Förvaltningschef
Eva Sandberg
Avdelningschef
Sammanfattning
Socialförvaltningens Enhet för familje- och ungdomsinsatser (Efu) driver för
närvarande tre boenden (Söderbo, Orhems Gård och Mandelgården) med
sammanlagt 42 platser för ensamkommande ungdomar som söker asyl och tre
boenden (Linggården, Stadshagen och Palatset) med sammanlagt 54 platser för
ungdomar som fått permanent uppehållstillstånd.
Vid sitt sammanträde den 27 oktober 2011 beslutade Socialnämnden att ge Social-
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förvaltningen i uppdrag, att organisera boende omfattande ca 30 nya platser för
ensamkommande flyktingungdomar som fått uppehållstillstånd. Förvaltningen
skulle återkomma till nämnden när lämpliga lokaler finns att tillgå. En tillgänglig,
tillfällig lokal med 20 platser finns från den 1 april belägen på Lignagatan på
Södermalm. En lokal med ca 30 platser i Vällingby planeras att iordningsställas
till den 1 november, dit verksamheten då flyttar.
Under 2011 har antalet ensamkommande ungdomar som anmält sig som
asylsökande på polisstationer i Stockholm ökat markant från 57 ungdomar år 2010
till 106 ungdomar 2011. Dessa ungdomar blir i allmänhet efter en kort vistelse i
Stockholm anvisade av Migrationsverket till andra kommuner i landet. För att
kunna erbjuda dem boende i avvaktan på anvisning till annan kommun ska det nya
boendet även erbjuda platser för denna målgrupp.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom Socialtjänstavdelningen.
Bakgrund
Stockholms stad har sedan 2006 tagit emot ett stort antal (816) ensamkommande
flyktingungdomar.
De asylsökande ungdomarna kan komma till Stockholms stad på olika sätt. Ett sätt
är att bli anvisad av Migrationsverket till Stockholms stads boenden (abo). Ett
annat sätt är att få en anvisning till en närstående boende i Stockholms stad (ebo).
I de fall ungdomen dyker upp direkt på en polisstation och söker asyl, blir den
stadsdel som polisstationen är belägen i, ankomstkommun. Dessa ungdomar blir i
allmänhet anvisade till andra kommuner i landet efter en tids boende i Stockholm.
Av nedanstående tabell framgår antalet ungdomar i de olika kategorierna från år
2006 t.o.m. år 2011.
År

Totalt

2006
2007
2008
2009
2010
2011

60
109
106
186
150
205

Anvisningskommun
abo
ebo
19
41
15
94
28
78
49
101
55
38
68
31

Ankomstkommun
okänt
okänt
okänt
36
57
106
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Som det framgår av ovanstående tabell har antalet ensamkommande ungdomar
som söker asyl vid olika polisstationer i Stockholm nästa fördubblats under 2011
jämfört med 2010. 70 av dessa 106 ungdomar har beretts plats i avvaktan på
anvisning av Migrationsverket på Giovannis akut- och korttidsboende inom
Enheten för familje- och ungdomsinsatser. Giovannis akut- och korttidsboende har
10 platser men platserna räcker inte till för att täcka hela behovet, som också ska
tillgodose behovet av platser för stadens övriga ungdomar i behov av
korttidsboende.
Finansiering
Kommunerna får statlig ersättning för mottagande av ensamkommande barn och
ungdomar och från Migrationsverket. För närvarande är grundersättningen 1 600
kronor per plats och dygn, tillkommer 300 kronor per belagd plats. Om staden
tecknar avtal med Migrationsverket om nya platser, kommer kostnaderna för
boendena att täckas med den ersättning som Migrationsverket betalar. För
ankomstplatser tecknas ingen överenskommelse utan vårddygnskostnaden
återsöks per ungdom.
Förvaltningens förslag
Kommuner ska enligt sjätte kapitlet Socialtjänstlagen, se till att barn och
ungdomar som inte kan bo i det egna hemmet, tas emot i familjehem eller på hem
för vård eller boende. Den kommun där ungdomen vistas, ansvarar för att pröva
ungdomens behov av bistånd, till dess Migrationsverket har anvisat ungdomen till
en kommun med vilken det finns en överenskommelse om mottagande av
ensamkommande ungdomar.
Socialnämnden har vid sitt sammanträde den 27 oktober 2011 fattat beslut om att
utöka antalet boendeplatser med 30 platser för ensamkommande ungdomar som
beviljats permanent uppehållstillstånd. Förvaltningen kan från den 1 april 2012
erbjuda boendeplats för 16 put -ungdomar i tillfälliga lokaler.
Antalet ungdomar som anmält sig som asylsökande vid polisstationer (s.k.
ankomstungdomar) i Stockholm har nästan tredubblats sedan 2009. Genom
lokalerna på Lignagatan ges möjlighet att, både tillgodose en del av stadens behov
av put – platser och behovet av ett ökande antal platser för ankomstungdomar i
avvaktan på att lokalen i Vällingby iordningsställs.

