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Overenskommelse med Migrationsverket avseende mottagande
av ensamkommande barn
Kommunstyrelsens fdrslag till beslut i kommunfullm#iktige

I(ommunfullmikuge beslutar att ingi en ny 6verenskommelse med Migrationsverket om
mottagande av rsylsokande ensamkommande barn i nivi med fordelningstalet, d.v's. 13
flickor och pojkat i ildern 15-17 hr.
Bakgrund
Sedan hr 201.1 har Mariestads kommun avtal med migtationsverket om mottagande av en-

samkommande barn. Boendeplatser kops av Gryning

vird AB'

AIlt fler ensamkommande barn kommer till Svenge. Under irets fotsta sex minadet kom
4 544barn for attsoka skydd. Det innebit en okning med ca 85 ptocent i )imfotelse med
samma period i !ol. Migrationsverket informerat om att det inte syns nigon avmattmng
eller ett tydligt trendbroit, wertom cikar antalet ensamkommande barn som soker skydd i
Sverige.

Det framraknade fordel-ningstalet som utgot grunden for antalet anvisade barn ar 1'3 for
Mariestads kommun ar for hr 2015. Nuvatande civetenskommelse med Migrationsverket dr
pi, fem asylsokande. Detta innebir att, i Migrationsverkets anvisningssteg, Mariestads kommun fir ta emot barn utciver civerenskommelsen i ett tidrgare skede.
Antalet boendeplatser i Mariestads kommun ir inte tillrdckliga och fot n:awarande placeras
minga barn i urrdru ko-rnrner. I(ommunen git pi si sitt miste om viss schablonersdttmng
och Iet blir ett ineffektivt arbete for handliggarna som ffu mycket testid i tjinsten. Det pigfu ett arbete med att starta ett boende for ensamkommande barn i kommunens regi.

Arbetsutskottets fOrslag
Forslaget civetensstdmmer med kommunstyrelsens beslut'

Behandling pa sammantrddet
Ordforande Johan Abrahamsson (l,D tar upp atbetsutskottets forslag till beslut och finner
att kommunstytelsen beslutat i enlighet med forslaget'
Underlag fdr beslut
Skrivelse (kommunchefens forslag tiil beslut) upprdttad av kommunchef Lars Arvidsson
2015-08-28, Overenskommelse med Migrationsverket avseende mottagnade av ensam-

kommande batn
Tjinsteskrivelse upprittad av avdelningschefen for IFO Anette I{adsson samt chefen for
sektor stod och omsorg Lotta Hjob erg2O1.5-07-15, Mottagande av ensamkommande barn.
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Utredning upprittad av avdelningschefen fot IFO Anette I(arlsson 201,5-07 -14, Mottagande
av ensamkommande barn.
Kornmunfullnciktige
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Sektor ledning
Kommunchef Lars Arvidsson

I(ommunfullmiktige

Overenskommelse med M rg rationsverket
avseende mottagande av ensamkommande barn
Kommunchefens forslag till beslut
I(ommunftrllmakuge beslutar att ingi en ny civerenskommelse med
Ivligrauonsverket om mottagande av asylsokande ensamkorrmande barn, i nivi
rned fordelningstalet (dvs 13), fhckot och pojkar: i Aldern 1'6-t7 hr.

Bakgrund
Sedan itr 2011 har Mariestads kommun avtal med Migtationsverket orrr
mottagande av ensamkommande batn. BoendePlatser kops av Gryning

vitd

AB.

r\[t

fler ensamkomtnande barn kommer trll Sverige. Under irets forsta sex
minader kom 4 544 barn for att soka skydd. Det innebzir en okrung rned ca 85
procent i jimforelse med samrra penod i f)ol. Migrationsvetket informerar om
am det ilte syns nigon avmattning eller ett $,dligt trendbrott, tvzirtom okar
antaiet ensamkommande barn som soker skydd i Sverige.

Det framriknade fordelningstalet som utgor grunden for antalet anvisade barn
ir 13 for ll'Iariestads kommun for fu 201,5. Nuvarande overenskotrrmel.se med
Migtauonsvetket iir pi fern asyisokande. Detta rnnebar att, i Migrationsverkets
anvisningssteg, Mariestads kommun fix ta errot barn utovet ovetenskommelsen
i ett udigare skede.
Antalet boendeplatser i Ivlariestads kommun fu inte tilltzickhga och for
niirvarande placeras minga barn i andra kommuner. I(ommunen gir pi si s;itt
miste om viss schablonersiittning och det blir ett rneffektivt arbete fot
handliiggarna solrr fir rnycket resud i tiansten, Det pigir ett atbete med att
starta ett boende for ensamkommande barn i kommunens regi.

Underlag for beslut
Tjanstesknvelse uppr;ittade 2015-07-1,5 av Anette I(arlsson, avdelningschef
IFO, Lotta Hjoberg chef sektor stod och olnsorg.
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Utredning - Ivlottagande av ensamkommande barn, upprzittad av Anette
I(arlsson, indrvid- och familjeomsorgschef och Lotta Hjoberg, chef sektor stod
och otnsotg.
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Expedieras ti/l:
I n diil d - o c h f am i lj e o m t o rgt c h (' An
Che/-te ktor stiid och

I te Karl s n
l-atta
bljoberg
lffitzrg
e

n

TTIAftiES.iAD$ KOMMUN
Kernmu nlednin gukontoret

MATIESTAD

20t5 -09- 0

3

Datum: 2015-07-15
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I(ommunstyrelsens arbetsutskott

Mottagande av ensamkommande barn
Fdrslag till beslut
I(ommunstytelsens arbetsutskott foteslir kommunstyrelsen besluta att tngh ny
civetenskommelse med Migrationsverket om mottagande av asylscikande ensamkommande barn, i nivi med fordelrringstalet, flickor och poikar i ildem 16-1,7 fu.

Bakgrund
Sedan 2011 tat har Mariestads kommun avtal med migrationsverket om mottagande av

ensamkommande batn. Boendeplatser kops av Gryning vird AB. Allt fler ensamkommande
batn kommer ull Sverige. Under irets forsta sex minader kom 4 544barn till Sverige for
att soka skydd, vilket innebar en okmng med ungeflr 85 procent i jdmforelse med samma
pedod i fjol. Migrati.onsverket informetar om att rnte syns en avmattning, eller ett tydligt
trendbtott, tvirt om okat antalet ensamkommande barn som sciker skydd

Antalet boendeplatser i kommunen ir inte tillrickliga och for nawarande placeras mhnga
barn i zndra kommuner. I(ommunen gh ph si sdtt miste om viss schablonersattning och
det blt ett ineffekuvt arbete fot handllggarna som fir mycket restid i tjinsten.
Det pigir ett arbete med att starta ett boende fcjr ensamkommande barn i kommunens regl.

Det framtdknade fordelrringstalet som utgor grunden for antalet anvisade batn ar 13 for
Manestads kommun ar for 2015. Nuvarande overenskommelse ir pi fem asylsokande.
Detta innebdr i migrationsverkets anvisningssteg, att Mariestads kommun fir ta emot barn
utciver civerenskommelsen i ett tidrgare skede.

Underlag for beslut
Tjinsteskrivelse upprdttade 201,5-07 -75 av Anette I(arlsson, avdelmngschef IFO,
Lotta H;oberg chef sektor stod och omsorg.
Utredning - Mottagande av ensamkommande barn, upprdttad av Anette I(arlsson,
rndrvid- och familjeomsorgschef och Lotta Hjoberg, chef sektor stod och omsorg.

Anette I(arlsson
Indrvid- och familjeomsotgschef

Lotta Hjoberg
Chef sektor stod och omsorg
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Mottagande av ensamkommande barn
Mariestads kommun hat sedan 2011, en overenskommelse med MigraUonsverket
om mottagande, fn av fem asylsokande pojkar 16-17 Lt, samt femton s.k. putplatser (efier att den unge fitt permanent uppehillstillstind).

En lagindting frin L 1anuart 201,4 got det moiligt for Mrgtationsverket ^ttplacer
barn i kommuner, iven om 6verenskommelse saknas. Fot att f6'
".rruriko--ande
fram en modell
en jdmn spridning zy mottagande i landet har linsstyrelsen arbetat
asylsokande
dnr utgingspunk[n ar ett s.k. fordelningstal som avgor hur minga
batn som respektive kommun kan ta emot' Fotdelningstalet for

"..^--i.o--ande
Mariestads kommun ar 1.3, fot 2015.

Migratronsverkets anvisningar av barnf unga tilI kommunelna sket
1.

I(ommun

t-ill

i fyta olika

steg

vilken bamet anses ha viss anknytnin$, t.ex slikting ellet annan

ndrstiende
2. I{ommun med overenskommelse
3. a) kommun utan ovetenskommelse

b) kommun med civerenskommelse, men
in kommunens fordelningstal

dit

de dverenskomfla platsetna at farre

4. 526tliga kommuner

Eftersom kommunen har ett avtal som understiget det framriknade
v. 27 -28
fordelnings talet placeras fn barn enl. steg 3 tiIl kommunen. Undet
har meddelatattfrhn
anvisades 10 bam till Madestads kommun. Mrgrationsverket
vr
flt an storte
att
till
v. 29 kommer anvisrung att se enl. steg 4 vilket bidrar
svirigheter att l<lara av mottagandet'

I(ommunen ansvaraf for attde barn och unga som anvisas
anpassat efter behov.

fir

ett boende
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I den ovetenskommelse som kommunen rngir med migtaUonsverket anges dven
antalet PUT-platset. Fot nawarande har kommunen 15 sidana platser' Detta
innebar att for 15 unga med uppehillstillstind erhillet kommunen
schablonetsittmng, for ovdga fir ersattrungen iLtetsokas ftlr. migtationsverket.
Att ha en ligre *rra an det fakuska arialet med uppehillstillstind rnnebir trll vrss
del ett merarbete nir det giller itersokningar men det skapar ocksiL en mojlighet
att itersoka faktiska kostnader for de unga som finns i familiehem ellet andra
boenden med hogre kostnadet.

Kommunens resurser
Boende

I(ommunen har idagavtal med Gryning vird AB om platser vid hem for vitd
ellet boende, H\lB, Lrrn, i Madestad, med plats for tre asylsokande och fem s.k.
put-platser. Detta ticker inte behovet av platser i kommunen men fu ett sirskrlt
i*Og, komplement undet ridande omstindigheter. For att kunna mota behovet
framover si behover vi i en ovetgingsperiod teckna a,vtal om yttedigare platset
under en kortare Period.

Det har varit en svirighet atthttta tillrickligt med bost2idet for de unga, nat de ar
redo for mer sjilvstindigt boende dn pi Luna. Foljden av detta har blivit att de
uppehiliit platser pi Luna,ldngre in nodvindrgt. En okande flyktingstrom hat
ytt"rligrr. lUt U"iro, et av ny^ boendeplatser. Socialsektetetarna har fhtt anvinda
pU..rlgr^lternativ i andra kommunet i Sverige, i H\B eller familjehem for att
.15 framkommer att
iaru ,itoutionen. I tnfotmation fuhn migrattonsverket 201'5"07
prognosen visat att det rnte finns indikationer pa att flyktingstrommen kommer
att m,rnska under iret.
Det pigir ett arbete med att starta hem fot vird eller boende for
ensamkommande barm i kommunens regi'
Innan Inmplig lokal iordningstillts samt rekrytedng av ldmplig personalgrupp skett
hinner minga unga anvisas till Madestads kommun. Det ir av stot vikt att en
nllfillig losmng ,krpu, for attfylla behovet av boendeplatser under denna tid' E'n
fot ett
plunerad uppstart av ett hem for viLtd ellet boende gef en stabilate grund
i
gott arbete. L"dig, platser vid kommunens Ungbo kommer ocksi att anvindas
arbetet, men it indi inte tilltdckligt.
Gryning vird AB, som &iver Luna, ihar for avsikt att under hcisten 2015 utoka
utoka
anialet Loendeplatser frin 13 hr,bilde flrckot och poikar. Det ar moiligt att
dndamil
detta
for
AB
antaletplatser iom kommunen idag koper av Grymng vird
vilket blr ske for attUara av Migrationsverkets anvisningar under 2015' Fot
av eget
Mariestads kommun ar detta ett viktigt steg for attWara av uppbygganden
dir
boende som pi' sikt ska losa anvismn g fn . Om det skulle uppsd en situaUon
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viintef|ytg,i_debokadeplatsetnahosGryningv6'rd,firkommunenindivia
schablon kostnadstickning aven for de tomma platserna'
Studier

ensamkommande
zurro.r", av studieplatser dr stort och okar i och med att antalet
i stort ir elever i
barn okar. Nuvarande overenskommelse innebar att det
vadsbogymnasiet'
gymnasieildefn som kommer och eleverna hinvisas tiil
elever visat att
Erfarenheten av de forsta iren med mottagande av ensamkommande
ett till wL Lt pit
eleverna ofta ari behov av sprikinttoduktion ttYa ar, ddrefter
Introduktionsprogramm.,, ir.purr.rdutbildning for att lisa in grundskole6tryfl'
vid studier i
Detta resulterar i de flesta fali i upp till $rra it rnom IM-programmen'
fylLa ut befindiga gruPpef,
pr.pururdotbitdningen kan de ...u*k3--ande elevetna
beroende ph' antalet elever'
men det kan iven tesultera i att det behovs en extfa gluPp
Dessa elever hat ocksi titt till modetsmilsundervisning'
:

av studier vid gymnasiets
Efter de indrviduella ploglammen ir eleven ofta intresserad
inte ir
attgymnasieskolan
gor
pfogram, men har ,, Lru"ralredan $llt2o ir, vilket
byggas
samarbete
kan ett
,Urt"** att erbiuda plats. Om kommunen anser det limpligt
att folia gymnasieskolans
mellan gymnasiet och I(omr,,ux dir elevetna fhr mojlighet
i mhn av plats vid
kan
genomforas
program, men vara inskrivna hos I(omr''ux' Detta
fot
gyrri.^ri"rkolans program och om det ges ekonomiska forutsdttningar
vetksamheten.

om antalet nyanlinda elever
Gymnasiesk olan fLren faststdlld budgetram fot htet'
tam ]rJlata alla
med stora behov cikar, kan det vata ,.ratt utt inom befintlig
behov'
anpassningar som krivs for 21f illgodos e Yatle elevs
moiligt tar sig
efterstrivansvirt att hittavagar si att de unga si fott som
Inte mrnst avseende sina
vidare i utbildningssystemet och till .gen fotsorining.
sprikkunskaper.Mojlighetertilllovskolafinnsdagsligetrnteupparbetatinom
llu,uu'u moiligt att utreda och kostnadsberikna'
gymnasieskoirrr,
Det

ir

-"r,

( ftin 76-17 ht,tiI] 13-17
Genom att utoka i,ldersspannet for overenskommelsen
vilkeJ skulle minska trycket pi
&r) blir det en stoffe ildersmissig spridning,
som p&borjar sin skolg&ng
gymnasieplatset. unga *o* urrrrirus till kommu{ren ocfr
och dirmed
i'grlrrra.filf*n far langre tid att forbereda sig f6i gymnasieutbildning
till egen fotso{niog samt
en godare forutsattning att lyckas i skolan, moitghet

inkludedng i samhillet.

o"fn

i kommunen'
rr-goda moiligheter till bide kultur, friud och rekreation
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Det finns ettndra och gott samatbete med regionens och I{innekullehiisans
virdgivare.

Tolk oi modersmilet
Genom att atvanda tolkcentralen for anskaffandet av tolk finns goda mojligheter
att mdta olika behov.

God man
Det finns en upparbetad otgarusaUon med rekrytering av god man, utbildning osv'
I nuldget frnns resurser som tillgodoset behovet. Hur tilIgingen till god man blir
-framover ir svir att forutse. Erfatenheterta ar dock att det inte vatitnilgot
problem, den som har behov av god man har fatt detta. Fler ensamkommande
barn okar arbetsbelastningen for verksamheten och dialogen med
overformyndaten fu viktig for att folia utvecklingen och eventuellt anpassa
organisationen.
Socialtidnst
Genom en omorganisation har handldggale som arbetat med integration av
nyaflhnda och ensamkommande barn samlats i en verksamhet. Det stota antalet
unga som anvisats tiIl kommunen har rnneburit en utokning av

socialsektetetartjinst fot attkunna mota behovet. Om okningen fortsitter
kommer det bli aktuellt med ytterligare forstirkning av socialsekreterartjanst.

Konsekvenser
Mariestads kommun har en civetenskommelse med mrgtatlonsvetket som
understiger fordelmngstalet anvisas barn och unga, t alfa hldtar, till kommunen
utover civerenskommelsen.

Di

Eftersom det inte finns tillrickligt med boendeplatser inom den egna kommunen
placeras de unga i familjehem och hem for vird ellet boende i andra kommuner
iat d. unga for det mesta, snabbt landar och knytet kontakter inte minst i skolan.
De unga iu^nu, i yttedrgare en svit situation om socialsekreteratna skulle flytta
d..sa unga till "hemkommunen" efter en trd. Det at angelaget att hitta egna
boendeaiernatjv i Madestads kommun med fokus pi de som anvisas framover di
det kan vara svirt att flytta redan placerade, di man piborjat en social etablenng
pi annan ott. En hemflytt kan pi si sdtt forsvira integrationen'
For n:awannde finns 10 unga pi Luna, 3 i ankomstboende i Lugnis samt20 ph
hem for vird eller boende eller i familjehem t andra kommunet (Boris, Allingsis,
Goteborg, Tidaholm, I(adstad, Gnesta, TulLnge, Ljung, Uppsala)'
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Madestads kommun gir mrste om ersdttning fuhn migrationsvetket, di dessa
ungdomar, som saknat anknytmng till nigon adress i Svedge, medges att
folkbokfora sig pn de rnstitutionet ddr de placerats. Det ir
folkbokfonngskommunen som har ratt till schablonersittmng om fn. 1 16 100
kr/barn som fitt uppehillstrllstind. Diremot tar inte denna kommun ansvar for
det arbete som behovet utforas vilket rnnebir en kostnad for Mariestads

kommun.

For socialsekreterarna blrr arbetet rneffekuvt di det bl-r mycket restid, framforallt
det gdller handlnggmng och uppfoljmng av insatser. Detta dr kostsamt bide ur
ett arbetsmiljoperspekuv och forsdmrarvilr relation med barnen, vilket medfot
svirigheter i utredmngarbetet. Placertngatna dsketar att leda tj.ll bristande
utredrungar vilket piverkar barnens mojligheter pi sikt vid matchmng utifrin
deras behov och onskemil.

nir

Arbetet med att ta emot ensamkommande barn at omfattznde och krdver ett gott
och nara samarbete med minga aktorer i samhillet for att skapa en grund for en
god integration, bl.a. boende, fritid, skola, tolk, overfotmyndare, gode mI'n, hilsooch sjukvird. Det ar en fordel att kunna styra vilka barn som ska beredas plats i
kommunen och iven till viss del ha en ftamforhillmng nir det anlinder nya,
Genom attha en ovetenskommelse med mrgtatioflsverket om asylplatser, som har
samma nivi som fordelrringstalet, kan vi i hogre utstrdckntng piverka
rnstromningen av anvismngar.

Anette I(arlsson
Individ- och familj eoms orgschef

