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HVB BARN & UNGDOM

Handläggare: Anette Necander
Telefon: 08 - 508 25 251

Till
Socialtjänstnämnden

Svar på skrivelse om ensamkommande
flyktingbarn och Barnens ö
1 bilaga
Förslag till beslut:
Socialtjänstnämnden godkänner detta tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.

Dag Helin
Eva Sandberg
Skrivelsen i sammanfattning
Vid socialtjänstnämndens sammanträde i mars, överlämnades en skrivelse från
miljöpartiet för beredning. Skrivelsen rubriceras, skrivelse om ensamkommande
flyktingbarn och Barnens ö. Skrivelsen biläggs.
Miljöpartiet föreslår med anledning av den stora tillströmningen av ensamkommande
flyktingbarn till Sverige, att staden tillsammans med länskommunerna ser över
möjligheten att utnyttja Stiftelsen Barnens dags gårdar för detta ändamål. Gårdarna som
periodvis står tomma och ligger i lugn skärgårdsmiljö, skulle kunna ge barnen och
ungdomarna ett bra mottagande vid deras ankomst till Sverige.
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Bakgrund
Ärendet har beretts inom det kundorienterade området, Stockholm HVB barn och
ungdom.
Ett ökat antal barn och ungdomar kommer till Stockholmsregionen utan vårdnadshavare
och söker asyl. Migrationsverket prognos för antal ensamkommande barn som förväntas
anlända till Sverige år 2007, är uppskattat till ca 1.200 individer i jämförelse med 398 år
2005 och 820 år 2006.
Kommunerna har sedan 1 juli 2006 ansvaret för boende och kan träffa överenskommelse
med Migrationsverket om detta. Stockholms stad har träffat överenskommelse om 25
platser. Tillräckligt antal kommuner har ännu inte gjort detta, vilket har inneburit att de
ensamkommande ungdomarna har blivit kvar i tillfälliga s.k. transitboenden. Avsikten
med dessa boenden är att ungdomarna enbart skall vistas där högst några dagar för vidare
överlämnande till de kommunala ”avtalsboendena”.
Ett av skälen till Migrationsverkets svårigheter att träffa överenskommelser med
kommunerna, har varit att kommunerna ansett att ersättningen för mottagande liksom
åldersgränserna har satts för lågt. Regeringen har nu gått kommunerna till mötes och
fördubblar den årliga ersättningen som idag är 500 000 kronor och höjer
grundersättningen från 1500 kronor plats/vårddygn till 1650 kronor plats/vårddygn.
Därutöver tillkommer en extra ersättning per belagd plats, som höjs från 150
kronor/vårddygn till 300 kronor/vårddygn. Idag ersätts vård enligt socialtjänstlagen upp
till 18 år, denna åldersgräns höjs till 21 år.
Förvaltningens synpunkter
Förvaltningen delar miljöpartiets uppfattning att det är viktigt att kommunerna bereder
platser för ensamkommande asylsökande barn och ungdomar och att de får ett bra
mottagande i en lämplig miljö. Stockholms stad har för sin del en överenskommelse med
Migrationsverket om 25 platser för ensamkommande barn.
Det finns fortfarande ett behov av platser i landets kommuner för de ensamkommande
barnen. Med de nya ersättningsnivåerna, har intresset för att teckna överenskommelser
med Migrationsverket ökat.
För de barn och ungdomar som kommer till Stockholm stad och söker asyl är det viktigt
att de bor och vistas unders så normala förhållanden som möjligt med närhet till skola,
socialtjänst, god man och andra samarbetspartners. De två gruppboenden som
socialtjänstförvaltningen driver är ändamålsenliga och uppfyller dessa krav.
Förslag om ytterligare boendeformer för ungdomar som erhållit permanent
uppehållstillstånd lämnas till socialtjänstnämndens sammanträde i juni. För dessa
boendeformer finns lämpliga lokaler tillgängliga.
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Mot bakgrund av vikten att finnas nära viktiga samhällsfunktioner, avvisas förslaget om
att för reguljär verksamhet nyttja Stifelsen Barnens dags gårdar för ensamkommande
barn. Anläggningen kan dock med fördel användas för rekreation och miljöombyte.
Om Stiftelsen Barnens dags gårdar är ett alternativ för övriga länskommuner som planerar
att teckna avtal med Migrationsverket, är en fråga för varje enskild kommun.

