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Lena Bergström
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Vår beteckning

2017-10-25

SN 17/0143

Er beteckning

Socialnämnden

lena.bergstrom@upplands-bro.se

Asylsökande ensamkommande barn som fyller
18 år
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att asylsökande ensamkommande barn som fyller 18 år
och inte har fått beslut i sitt asylärende ges möjlighet att stanna kvar på sitt
boende tills de har fått beslut i asylärendet. Förslaget gäller de ungdomar som
är anvisade till kommunen.

Sammanfattning
Enligt gällande lagstiftning är ensamkommande asylsökande barn som fyller
18 år är att se som vuxna asylsökande. Staten har det huvudsakliga ansvaret för
mottagandet av denna grupp. Kommunen får inte ge bistånd enligt 4 kap. 1 §
socialtjänstlagen, SoL, för sådana förmåner som kan ges enligt lagen om
mottagande av asylsökande, LMA (1 § andra stycket LMA). För att en person
ska ha rätt till bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL krävs också att behovet inte kan
tillgodoses på annat sätt, till exempel genom en annan huvudman.
Regeringen har beslutat om att ge kommunerna ett tillfälligt kommunbidrag
2017 och 2018 för att möjliggöra för kommuner att låta ensamkommande,
asylsökande ungdomar som fyller 18 år bo kvar i kommunen.
Ärendet gäller förslag till hur socialkontoret ska handlägga de asylsökande
ensamkommande barn som fyller 18 år och som ännu inte fått beslut i sitt
asylärende.
Förslag till beslut innebär att de ungdomar som fyller 18 år innan de har fått
beslut i sitt asylärende ges möjlighet att stanna kvar i sitt boende tills de får
beslut i asylärendet. För ungdomarna innebär det att de inte behöver flytta från
kommunen och kan gå kvar i skolan.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Ändring behöver göras i delegationsförteckningen. Ändringen innebär att
enhetschef för barn och ungdom har beslutanderätt enligt SoL 4:2 § för
asylsökande ensamkommande som fyller 18 år och inte har fått beslut i sitt
asylärende.

Beslutsunderlag
•

Utredning den 19 oktober 2017

•

Socialkontorets tjänsteskrivelse den 25 oktober 2017
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Vår beteckning
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SN 17/0143

Ärendet
För att möjliggöra för asylsökande ensamkommande ungdomar som
kommunen har ansvar för och som fyller 18 år innan de har fått beslut i sitt
asylärende ska ges möjlighet att stanna kommunen. Syftet är att de
ensamkommande inte ska behöva flytta och när de får ett positivt beslut i sitt
asylärende behöva flytta ännu en gång.
Förslaget innebär att de asylsökande barnen som inte har fått beslut i
asylärendet kan stanna kvar i sitt boende, efter sin 18-årsdag, tills de har fått
beslut av Migrationsverket. Kostnaden är beräknad till 291 000 kronor för
2017 och 580 500 kronor för 2018.

Barnperspektiv
Ur ett barnperspektiv är det till gagn för asylsökande ensamkommande
ungdomar som hinner fylla 18 år före beslut i sitt asylärende ges möjlighet att
bo kvar i kommunen för att undvika flytt flera gånger.
Socialkontoret

Eva Folke
Socialchef

Elisabeth Rågård
Tf. avdelningschef

Bilaga
1. Utredning om asylsökande ensamkommande som fyller 18 år
Beslut sänds till
•

Diariet
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Socialkontoret
Datum

Lena Bergström
Utredare
Avdelningen för kvalitet- och verksamhetsstöd
0721-78 80 59
lena.bergstrom@upplands-bro.se

2017-10-19

Asylsökande ensamkommande som fyller 18 år
Bakgrund
Regeringen har beslutat om att ge kommunerna ett tillfälligt kommunbidrag
2017 och 2018 för att möjliggöra för kommuner att låta ensamkommande,
asylsökande ungdomar som fyller 18 år bo kvar i kommunen.
Upplands Bro kommun kommer att få 996 000 kronor som avser 2017. Dessa
pengar kommer att betalas ut i december 2017. I januari 2018 kommer 446 000
kronor att betalas ut som avser 2018.

Lagstiftning och nuvarande situation
Ensamkommande asylsökande barn som fyller 18 år är att se som vuxna
asylsökande. Staten har det huvudsakliga ansvaret för mottagandet av denna
grupp. Kommunen får inte ge bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen, SoL,
för sådana förmåner som kan ges enligt lagen om mottagande av asylsökande,
LMA (1 § andra stycket LMA). För att en person ska ha rätt till bistånd enligt 4
kap. 1 § SoL krävs också att behovet inte kan tillgodoses på annat sätt, till
exempel genom en annan huvudman.
Asylsökande vuxna har rätt till logi enligt LMA. Kommunen får därför som
regel inte ge bistånd till boende eller bostadskostnader med stöd av 4 kap. 1 §
SoL till denna grupp. Behovet av boende tillgodoses i stället genom
Migrationsverket. En asylsökande som vänder sig till kommunen har dock rätt
att ansöka om bistånd, få en individuell prövning enligt SoL samt få ett
överklagbart beslut.
Socialnämnden arbetar på detta sätt vilket innebär att när ungdomen fyller 18
år får den unge boende på någon av Migrationsverkets anläggningsboenden.

Hur gör andra kommuner?

UBK2000, v1.1, 2017-03-16

Med anledning av att kommunerna kommer att få ett tillfälligt bidrag för 2017
och 2019 har vi kontaktat andra närliggande kommuner för att få information
om hur dessa gör, se nedan:
Upplands Väsby

Ungdomen flyttar till ett
anläggningsboende

Ekerö

Ungdomen flyttar till ett
anläggningsboende
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Upplands-Bro kommun

Datum

2017-10-19

Sollentuna

Ungdomen flyttar till ett
anläggningsboende

Solna

Ungdomen flyttar till ett
anläggningsboende

Sigtuna

Ungdomen flyttar till ett
anläggningsboende

Sundbyberg

Ungdomen flyttar till ett
anläggningsboende

Järfälla

Ungdomen bor kvar i kommunen tills
överklagningsprocessen är slutförd.
Beslut har fattats i Socialnämnden
oktober 2017.

Enköping

Ungdomen bor kvar i kommunen tills
beslut har fattats av Migrationsverket. Beslut fattades i Socialnämnden oktober 2017.

Håbo

Inget svar

Norrtälje

Ungdomen bor kvar i kommunen tills
överklagningsprocessen är slutförd.
Beslut har fattats i Socialnämnden
oktober 2017.

Stockholms stad

Ungdomarna hänvisas till Stadsmissionen som har fått huvuddelen
av anslaget

Förslag
Socialkontoret föreslår är att ungdomar som fyller 18 år och inte har fått beslut
från Migrationsverket avseende asylansökan, ska kunna ges möjlighet att
stanna i kommunen till dess att den enskilde fått beslut. Förslaget gäller de
ungdomar som är anvisade till kommunen.
Detta förslag innebär att ungdomarna inte behöver flytta till ett anläggningsboende i avvaktan på asylbeslut. På så sätt undviks ytterligare en flytt för
ungdomen om denne får ett positivt asylbeslut.
När ungdomen får positivt asylbeslut stannar ungdomen i kommunen och har
de rättigheter och skyldigheter som varje kommuninnevånare har. Om
ungdomen får avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd flyttar ungdomen till
ett av Migrationsverkets anläggningsboenden.
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Upplands-Bro kommun

Datum

2017-10-19

Kostnader
Uträkning av kostnaderna bygger på att varje ungdom har en dygnskostnad på
750 kronor per dygn. Dygnskostnaden kan självfallet vara både högre och
lägre. Migrationsverket har som mål att ge beslut till alla ungdomar, som kom
till Sverige hösten 2015, senast vid årsskiftet. Denna parameter finns med i
uträkningen för kostnaderna, det vill säga ungdomar som kom till Sverige
under hösten 2015 kommer att få beslut om uppehållstillstånd senast vid
årsskiftet 2017/2018. För de ungdomar som fyller 18 år under 2018 har
beräkningen utgått från att beslut om uppehållstillstånd kommer att ges under
första halvåret 2018. Enligt uppgifter i media har Migrationsverket svårt att
hinna fatta beslut i asylärenden inom den tidsram som de själva har satt. Det
innebär att kostnaderna kan bli högre än det som finns i uträkningen.
Uträkningen är gjord för de ungdomar som är anvisade till Upplands-Bro
kommun. När det gäller ungdomar som vistas kommunen men som är anvisade
till en annan kommun så har socialkontoret inte vetskap om hur många
ungdomar det är. Socialkontorets uppfattning är att dessa hanteras av
placeringskommunen.
Om Migrationsverket fattar beslut i asylärendet innan årsskiftet 2017/2018 är
kostnaden beräknad till 291 000 kronor för de asylsökande som är anvisade till
kommunen. Om Migrationsverket inte fattar beslut förrän 2018-02-28 är
kostnaden beräknad till 265 500 kronor för 2018. Detta avser de ensamkommande som fyller 18 år under 2017. Om Migrationsverkets beslut i
asylärendet dröjer efter 2018-02-28 kommer kostnaden att bli högre.
För de ensamkommande som är födda 2000 kan det bli så att de får sitt beslut
innan sin 18-årsdag. Om beslutet dröjer två månader efter 18-årsdagen kommer
kostnaden att bli 315 000 kronor för dessa ensamkommande barn.
Totalt blir kostnaden, enligt denna beräkning, 291 000 kronor för 2017 och
580 500 kronor för 2018.
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TJÄNSTESKRIVELSE

Lena Bergström
Socialkontoret

Datum

Vår beteckning

2017-10-26

SN 17/0058

Er beteckning

Socialnämnden

lena.bergstrom@upplands-bro.se

Revidering av delegationsförteckningen
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att ändra i delegationsförteckningen så att enhetschef
på myndighetsenheten har beslutanderätt enligt SoL 4:2 § att bevilja bistånd till
asylsökande ensamkommande som har fyllt 18 år och som Upplands Bro
kommun har ansvar för enligt anvisning från Migrationsverket, som ännu inte
har fått beslut i asylprocessen.

Sammanfattning
I och med förslaget om att asylsökande ensamkommande ungdomar som har
fyllt 18 år ska kunna få bistånd enligt Socialtjänstlagen krävs ett tillägg i
delegationsförteckningen.

Beslutsunderlag
•

Socialkontorets tjänsteskrivelse den 26 oktober 2017

Barnperspektiv
Detta ärende berör inte barnperspektivet.

Eva Folke
Socialchef

Elisabeth Rågård
Tf. avdelningschef

Bilaga
UBK1005, v2.0, 2014-11-03

1. Utdrag ur delegationsförteckningen
Beslut sänds till
•

Diariet
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2.20.5

Beslut om bistånd åt barn och ungdom i form av
vård (placering/omplacering) i stödboende,
familjehem eller hem för vård eller boende

4 kap. 1 § SoL

Arbetsutskott

– avseende boende för ensamkommande i egen regi

Enhetschef, Myndighet

Beslut om bistånd åt barn och ungdom i form av
vård (placering/omplacering) i stödboende,
familjehem, eller hem för vård eller boende i
avvaktan på beslut av arbetsutskottet
Anmärkning Högst två månader.

Enhetschef, Myndighet

2.20.6

Beslut om akut placering av en underårig person till 4 kap. 1 § SoL
nästkommande vardag Anmärkning Delegationen
gäller under socialjouren nordvästs öppettider då
socialtjänsten i Upplands Bro kommun har stängt.
Delegationen gäller för akuta beslut då socialsekreterare på socialjour nordväst bedömt att det inte
är möjligt att avvakta till nästkommande vardag.

Socialsekreterare vid
socialjouren

2.20.7

Beslut om att bevilja bistånd till asylsökande
ensamkommande som har fyllt 18 år och som
Upplands Bro kommun har ansvar för enligt
anvisning från Migrationsverket, som ännu inte har
fått beslut i asylprocessen.

4 kap. 2 § SoL

Enhetschef, Myndighet

2.20.8

Utse särskild socialsekreterare med ansvar för
kontakterna med barnet eller den unge vid placering
i familjehem eller HVB-hem

6 kap 7 c § SoL

Samordnare, BoU

3 kap. 6 a § SoL

Enhetschef,
Myndighet

2.20.9

Bevilja öppna insatser för barn som har fyllt 15 år
utan vårdnadshavares samtycke om det är lämpligt
och barnet begär det
2.20.10 Beslut avseende kostnader för ensamkommande
barn i den egna kommunen på kommunens boende

4 kap. 1 § SoL

Omkostnader enligt rutin

2.20.11 Medgivande att underårig tas emot för stadigvarande 6 kap. 6 § SoL
vård och fostran i enskilt hem som inte tillhör någon
av hans föräldrar eller annan vårdnadshavare
Anmärkning Ett beslut om att bereda en underårig
vård i ett visst familjehem är att betrakta som ett
medgivande enligt 6 kap. 6 §. Utredning av
familjehemmet skall alltid ske.

Föreståndare/samordnare på boendet

Arbetsutskott

