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Tjänsteskrivelse
Social- och omsorgsförvaltningen
Ulla Salmela-Trosell

2019-09-16

Dnr SON 2019-740

Social- och omsorgsnämnden

Förlängning av beslut att låta asylsökande
ensamkommande ungdomar över 18 år stanna i
kommunen under asylprocessen
Förslag till beslut
1. Asylsökande ensamkommande unga över 18 år får stanna kvar i kommunen
under asylprocessen.
2. Beslutet gäller som längst till och med 2020-01-31.
3. Beslutet omfattar inte unga över 18 år som erhåller avslagsbeslut oavsett
om beslutet överklagas.
4. Verksamhetsuppdraget till Leanlink, som avser boende och stöd för
ensamkommande barn och unga ska utökas att även omfatta
ensamkommande asylsökande över 18 år under ovanstående tid.
Ärende
Kommunstyrelsen beslutade 19 september 2017, § 398, om att låta asylsökande
unga över 18 år stanna i kommunen under asylprocessen. Syftet var att
ungdomarna inte skulle behöva bryta upp från skolan och sitt sociala
sammanhang. Beslutet tidsbegränsades till 28 februari 2018. Beslutet har
därefter förlängts vid tre tillfällen till och med 2019-08-31.
Ordföranden i social- och omsorgsnämnden beslutade den 27 augusti att
ytterligare förlänga det fram till 30 september 2019 i avvaktan på social- och
omsorgsnämndens sammanträde.

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC

LKPG1002, v2.1, 2016-03-07

Regeringen har beslutat att även under 2019 ge kommunerna ett tillfälligt
bidrag för att ge kommunerna ekonomiska förutsättningar att låta
ensamkommande unga som fyller 18 år stanna kvar i kommunen i avvaktan på
beslut.
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Social- och omsorgsnämnden föreslås därför förlänga beslutet och låta
ensamkommande över 18 år, som ännu inte fått beslut i sin asylansökan, stanna
i kommunen. Då statliga direktiv kan komma att påverka kommunens
ställningstagande föreslås beslutet att gälla som längst till och med 31 januari
2020.
__________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse till nämnd.docx
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Bakgrund
Regeringen har sedan 2017 årligen gett kommuner tillfälligt kommunbidrag i
syfte att ge ensamkommande unga som hinner fylla 18 år, innan deras
asylprocess är beslutad, en möjlighet att stanna kvar i kommunen och fortsätta
sin skolgång. Syftet med det har varit att inte avbryta en påbörjad
integrationsprocess. Regeringen beslutade i maj 2019 att kommunerna även i år
kommer att få ett tillfälligt kommunbidrag, vilket för Linköpings kommun
innebär 3 870 754 kronor, för att täcka kostnaderna för dessa ungdomar.
I Linköpings kommuns mottagande av ensamkommande barn och unga finns
det tre ungdomar som har fyllt 18 år och en som kommer att fylla 18 år under
2019, och som ännu inte fått sin asylansökan prövad.
Ekonomiska konsekvenser
De ungdomar som är 18 år fyllda, eller fyller 18 år under hösten, bor för
närvarande vid kommunens boenden för ensamkommande, två av dem bor på
HVB Hagaberg, två på stödboende Vidingsjö.
Kostnaden för HVB Hagaberg är 1592 kr/dygn och kostnaden på Vidingsjö är
1156 kr/dygn. Om samtliga skulle bo kvar i sina respektive boende fram till 31
januari 2020, skulle det innebär en kostnad på 838 140 kr.
I varje enskilt ärende görs löpande bedömningar kring boendeformer, vilket
kan innebära att kostnaderna förändras i förhållande till nu beräknad kostnad.
Det bidrag som kommunen erhållit, för att låta dessa ungdomar stanna kvar i
kommunen under asylprocessen täcker de faktiska kostnaderna.
Kommunala mål
Genom att låta dessa ungdomar stanna under asylprocessen så uppfyller det
kommunens mål för: Goda villkor för ett jämlikt, meningsfullt och hälsosamt
liv.
Länk till kommunfullmäktiges övergripande mål
Social- och omsorgsförvaltningen
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