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1. Socialnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att planera
för utbyggnad av upp till 800 platser för ensamkommande
flyktingbarn
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Sammanfattning
Under hösten 2015 har en kraftig ökning skett av antalet
ensamkommande flyktingbarn som söker asyl i Sverige.
Migrationsverkets senaste prognos är att 33 000 ensamkommande
barn kommer att söka asyl under 2015 och ytterligare 24 000 under
2016.
För att klara boende och stöd till barnen under asyltiden avtalar
Migrationsverket med landets kommuner om boendeplatser.
Behovet av asylboenden för barn beräknas uppgå till 40 000 platser
under 2016 varav 3 052 platser i Stockholm. Detta innebär att
behovet av platser i Stockholm ökar med 2 720 platser jämfört med
dagens avtal om 332 platser.

Socialförvaltningen
Ekonomienheten
Storforsplan 36, Farsta
106 64 Stockholm
Telefon 08 508 25 075
Växel 08 508 25 000
peter.svensson@stockholm.se
stockholm.se

Socialnämnden har som ambition att cirka hälften av platsbehovet
ska tillgodoses i egna eller entreprenörsdrivna boenden eller
kontrakterade jourhem. Resterande platser köps av externa utförare.
Staden har idag 171 platser i egna och entreprenörsdrivna
verksamheter. De preliminära uppgifterna från Migrationsverket om
förväntat platsbehov kommande år innebär att antalet platser i
stadens regi behöver ökas stort.
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För att klara detta har förvaltningen i samarbete med SLK, stadens
bostadsbolag, Stockholms Stadshus AB samt exploateringskontoret
påbörjat en undersökning om möjligheten att fram till och med
februari 2016 starta 800 platser.
En snabb utbyggnad av platser innebär att både temporära lösningar
och mer permanenta boenden kan tillskapas. Exempelvis har
exploateringskontoret tagit fram förslag på platser där tillfälliga
paviljonger kan uppföras. Vidare har bostadsbolagen tagit fram
förslag på lämpliga lokaler i sitt bestånd. Även privata
fastighetsägare har kontaktats. Förvaltningen, tillsammans med
Micasa, ser även över stadens befintliga verksamhetslokaler och har
identifierat ett antal möjliga objekt.
Ärendets beredning
Ärenden har beretts inom socialtjänstavdelningen i samarbete med
övriga förvaltningar.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen ser det som ytterst viktigt att en snabb och stor
utbyggnad av antalet asylplatser sker för att underlätta
stadsdelsförvaltningarnas behov av placeringar av ensamkommande
flyktingbarn. Förvaltningschefen föreslås därför få i uppdrag att
genomföra planering av 800 platser för asylboenden fram till
februari 2016.
Uppdraget återrapporteras till nämnden löpande och beslut om
inrättande av nya boenden tillställs nämnden.
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