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Till
Södermalms stadsdelsnämnd

Kommunalt boende för ensamkommande
ungdomar som beviljats permanent
uppehållstillstånd
Remiss från kommunstyrelsen Dnr:325-002609/2007
Förslag till beslut
1. Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen.
2. Beslutet justeras omedelbart.

BrittMarie Kyndel
stadsdelsdirektör

Denise Melin
chef Social omsorg

Sammanfattning
På uppdrag av stadsdirektören har socialtjänstnämnden lagt ett förslag om kommunalt
boende för ensamkommande ungdomar som beviljats permanent uppehållstillstånd. Förslaget bifogas tjänsteutlåtandet. Södermalms stadsdelsförvaltning är en av de förvaltningar som deltagit i diskussionerna med socialtjänstförvaltningen under utarbetandet av
förslaget och vars synpunkter vägts in. Förvaltningen har därför inget att invända i sak
mot förslaget.

Remissen
Stadsdirektören gav i december 2006 förvaltningschefen för socialtjänstförvaltningen i
uppdrag att under våren 2007 utreda hur staden ska lösa boende för ensamkommande barn
och ungdomar som fått permanent uppehållstillstånd (PUT). Den 14 juni 2007 beslutade
socialtjänstnämnden, med socialtjänstförvaltningens utredning som underlag att
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Bilagor: Socialtjänstnämndens förslag som bifogas
remissen

1. föreslå kommunstyrelsen att teckna avtal med Migrationsverket om upp till 30
platser för nämnda grupp
2. ge socialtjänstförvaltningen i uppdrag att, under förutsättning av kommunstyrelsens beslut, organisera boende enligt föreslagen modell och finansiering samt
3. föreslå kommunstyrelsen att ändra stadens rutiner för återsökning och fördelning
av ersättning från Migrationsverket för kostnader som har direkt samband med
barnets boende och omvårdnad för ensamkommande barn mellan 0-20 år med
permanent uppehållstillstånd, ändras så att den enhet som har uppburit kostnaderna för barnets vård och boende återsökes och tar emot ersättningen. Se vidare bifogat tjänsteutlåtande från socialtjänstförvaltningen.

Förvaltningens synpunkter och förslag
Socialtjänstförvaltningen har under utarbetandet av tjänsteutlåtandet haft regelbundna
diskussioner med sex stadsdelsförvaltningar och vägt in deras synpunkter i förslaget.
Södermalms stadsdelsförvaltning är en av de sex. Förvaltningen ställer sig bakom förslaget och kommenterar det på några punkter.
Ensamkommande, asylsökande ungdomar som anländer till Sverige förs först till något av
landets tre transitboenden. Avsikten är att de efter tre dagar ska slussas vidare till någon
av de kommuner, som uppgivit sig vara villig att ta emot ungdomarna. I Stockholm finns
två grupphem för ungdomarna, ett i Farsta och ett på Södermalm, Söderbo. Så fort ungdomarna fått PUT ska de gå vidare till annat boende för att lämna plats för nyanlända.
Antalet ungdomar som kommer till Sverige har på två år ökat från ca 400 till
uppskattningsvis 1 200 innevarande år. Trycket har därmed ökat väsentligt på varje länk i
kedjan. Om ungdomar av brist på alternativ inte kan flytta ut från grupphemmen innebär
det att efterföljande ungdomar kan få stanna kvar i transitboendet under längre tid, ibland
flera månader.
Förvaltningens erfarenhet från Söderbo är att det är svårt att hitta tillräckligt många familjehem som kan ta emot ungdomarna när de fått PUT och ska lämna Söderbo. I flera
fall har jourhem fått anlitas. Familjehem är inte heller alltid det mest lämpliga eftersom
många ungdomar inte behöver nya föräldrar. Förvaltningen välkomnar därför förslaget att
inrätta dels gruppboende och dels stödboende/ lägenhetsboende med personalstöd. Ett
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stegvis boende ökar enligt förvaltningen möjligheterna till bra integration i det svenska
samhället.
Förvaltningen instämmer i att det är enklare om grupphemmen återsöker ersättningen från
Migrationsverket än att det skall ligga på varje placerande förvaltning.
Med tillfredställelse noterar förvaltningen förslaget att fördelningen av ersättning från
Migrationsverket ändras så att den enhet som haft kostnader för barnets vård och boende
återsöker och tar emot 100 % av denna ersättning.
Förvaltningen föreslår att nämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som svar på
remissen.
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