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Tjänsteskrivelse
Social- och omsorgsförvaltningen
Ulla Salmela-Trosell

2020-01-15

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 2020-09-30.
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 fyra tillfällen till och med 2020-01-31.
Regeringen har beslutat om tillfälliga kommunbidrag sedan 2017 för att ge
kommunerna ekonomiska förutsättningar att låta ensamkommande unga som
fyller 18 år stanna kvar i kommunen i avvaktan på beslut. För 2019 fördelade
regeringen knappt 4 mnkr till Linköpings kommun. Det finns ännu inga
regeringsbeslut om medel för 2020.
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Social- och omsorgsnämnden föreslås förlänga tidigare fattat beslut att gälla
som längst till och med 30 september 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. I Linköpings kommuns mottagande av ensamkommande
barn och unga finns det för närvarande fyra ungdomar som har fyllt 18 år, och
som ännu inte fått sin asylansökan prövad.
Ekonomiska konsekvenser
Det finns i dagsläget inga regeringsbeslut om tillfälligt kommunbidrag för
2020, vilket innebär att det inte finns någon kostnadstäckning för att låta 18åringar i asylprocess stanna i kommunen.
För närvarande finns det fyra ungdomar som fyllt 18 år. Ungdomarna bor i
olika boendeformer såsom HVB-hem, familjehem och stödboende beroende på
individuella behov. Kostnaderna för dessa ungdomar uppgår till mellan 420 tkr
och 690 tkr per kalenderår.
Tidigare bidrag som kommunen erhållit från staten har täckt 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
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Ej påkallat.
Social- och omsorgsförvaltningen

Linda Ljungqvist

Beslutet skickas till:
Leanlink Råd och stöd

