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Ny organisation av verksamheten inom EKB
Förslag till beslut
-

HVB-hemmet Tellus i Bygdeå avvecklas fr o m 2017-05-01
Ensamkommandeverksamheten inriktas mot att innan 2018-01-01 ha ett HVB och i
övrigt stöd och stödboende för övriga ensamkommande barn.

Bakgrund
-

Mottagning av ensamkommande barn
Verksamhet med mottagning av ensamkommande asylsökande barn (EKB) har
bedrivits sedan 2011. Mottagande av EKB har skett utifrån avtal med
Migrationsverket. Första avtalet var för mottagning av 4 asylsökande barn och 10
platser för EKB med uppehållstillstånd. Omfattningen har ökats för att 2015 vara 48
EKB med asyl och 18 med uppehållstillstånd. Avtalen är uppsagda och upphör 201703-31.

-

Förändring av EKB 2015
Under hösten förändrades inströmningen av asylsökande till Sverige. Under 2015
fördelades 33 353 EKB till landets kommuner varav 46 till Robertsfors, i huvudsak
under sista tertialen.
Kommunens målsättning var att klara av mottagandet i egen regi utan externa
placeringar. För att möjliggöra denna mottagning i kommunen så ställdes under en
kort tid 3 HVB i ordning samt att rummen i boendena belades med 2-3 personer.
IVO, Institutionen för vård och omsorg, gav en generell och tillfällig dispens från att
varje barn skulle ha eget rum.

-

Förändring av regelverk 2016
Under 2016 beslutade regeringen om en rad förändringar i lagar och förordningar
som dramatiskt har förändrat villkoren för mottagande av ensamkommande barn.
Förändringen med gränskontroller har haft störst inverkan på mottagningen för hela
riket. Det som påverkar kommunen mest är förändringen av fördelningen av EKB till
kommunerna. Det sker inte längre utifrån avtal utan utifrån en för varje kommun
bestämd kvot av de EKB som kommer till landet. Dessutom påverkar den förändrade
ersättningen till kommunerna förutsättningen för hur EKB-verksamheten kan
genomföras.

-

Aktuell mottagning av EKB
Efter de förändringar som skett 2016 så har mottagandet av EKB minskat drastiskt.
Under 2016 mottog kommunen 2 EKB. Kommunens kvot av EKB är 1,53 promille av
de barn som kommer till Sverige. Under 2016 kom 2 199 EKB till Sverige.
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-

Prövning av rätt till uppehållstillstånd
EKB som kom under hösten 2015 beräknas få beslut om rätten till uppehållstillstånd
under det första halvåret 2017. Vissa fyller 18 år innan beslut och övergår då till
Migrationsverket. För övriga blir beslutet att de får uppehållstillstånd eller att de får
avslag. Andelen asylsökande i riket som i december fick uppehållstillstånd var 79%.

Ekonomiska förutsättningar
-

-

Ersättning till kommunen för EKB
T o m 2017-06-31 gäller att belagd plats ersätts med 1900 kr/dygn.
Fr o m 2017-07-01 införs schablonersättning. Ensamkommande barn ersätts med
1350 kr/dygn och ensamkommande unga med 750 kr/dygn. Ensamkommande unga
är över 18 år och ska uppbära CSN-ersättning för att räknas.
Effekter på intäkterna för kommunen är att det vid jämförelse mellan årets slut för
2016 resp 2017 så har intäkterna halverats till knappt 17 miljoner kronor.
Intäkter för
insatser till EKB*
2016 december
2017 december
Differens

Kkr
33 106
16 808
16 297

*Intäkterna inbegriper inte ersättningen för undervisning.

Nuvarande organisation
-

2017-01-01 finns fyra stycken HVB och ett stödboende
Nuvarande platser
Boende
Nova
Mira
Luna
Tellus
Vega
Boende med stöd
Externplacerade
SUMMA
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Boende
HVB
HVB
HVB
HVB
Stödboende
Lägenheter 18+

Platser
8
10
8
6
11
13
56

Belagda
7
10
8
6
9
10
5
55

Bemanning
8
8
8
8
7

31

Föreslagen organisation
-

Behov av platser 2017-05-01-2017-12-31
2017-01-01
2017-05-01
Asylsökande
33
12
PUT/TUT under 18 år
7
21
PUT/ TUTöver 18 år
10
13

2017-07-01
2
31
13

2017-12-01
3
15
29

PUT – Permanent uppehållstillstånd
TUT – Tillfälligt uppehållstillstånd

-

Förändringen av behovet för platser i boende i form av HVB eller Stödboende
förändras under 2017 i rask takt. Redan vid halvårsskiftet är behovet av HVB
avsevärt mindre och behovet av andra boendeformer betydligt större.
Förslaget är att fr o m 2017-05-01 avvecklas HVB Tellus. De boende flyttas över till
övriga boenden.
Personalavvecklingen sker utifrån gällande AB, HÖK och LAS. Det sker genom att i
första hand utreda omplaceringsmöjligheter av personalen och i andra hand genom
ett varsel.
Innan sommaren presenteras en förändring av organisationen för senare delen av
2017 och för 2018. Den förändring av villkoren för EKB som kommer under våren
2017 är inte tillräckligt förutsägbar för att redan nu lägga förslag på organisationen för
andra halvåret.

I tjänsten

Jhonas Nilsson
Socialchef
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