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Nulägesrapport - ensamkommande barn
Förslag till beslut
Bildnings- och omsorgsnämnden noterar informationen till protokollet.
Ärendet
Enligt beslut från Bildnings- och omsorgsnämnden har Bollebygds kommun, sedan hösten
2015, planerat och arbetat för att öppna ett HVB (Hem för vård eller boende) för
målgruppen ensamkommande barn. Vid tiden för beslutet anvisades ett stort antal
ensamkommande barn till kommunen från Migrationsverket. Ett fåtal kunde placeras i
kommunens egna familjehem, medan den stora flerparten placerades i andra kommuner
genom köpta, externa insatser i HVB eller konsulentstödda familjehem. Det stod klart att
den utvecklingen inte var hållbar och att det fanns ett behov av att skapa egna
placeringsalternativ i form av ett HVB samt av att utveckla familjehemsverksamheten i
kommunen. Något HVB har ännu inte kunnat startas upp, på grund av att lokalfrågan inte
har lösts och det är osäkert när det kan bli aktuellt.
Situationen kring de ensamkommande barnen har förändrats sedan 2015. Då var behovet
akut och kommunen hade som mest 65 ensamkommande barn anvisade från
Migrationsverket. Under 2016 anvisades 6 ensamkommande barn till kommunen och
antalet aktuella ärenden var fortsatt högt under året. Under 2017 har det hittills inte
anvisats något ensamkommande barn. Antalet aktuella ärenden sjunker stadigt med
anledning av att barnen hinner fylla 18 år innan de får beslut i sina asylärenden, flera
skrivs upp i ålder i samband med att de får avslagsbeslut. De barn som beviljas
uppehållstillstånd placeras i Bollebygds stödboende, som startades upp i januari 2017,
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alternativt i kommunens egna familjehem. Vid årets slut kommer IFO att ha totalt 10
aktuella ärenden som avser ensamkommande barn under 18 år. Av dem finns hälften
redan i våra egna insatser. Enligt nuvarande prognos från Migrationsverket är det inte
aktuellt med någon ny anvisning till kommunen, förrän hösten 2018.
Det är av vikt att lyfta frågan hur Bollebygds kommun fortsättningsvis ska planera för
egna placeringsalternativ för ensamkommande barn.
Enhetschef Maria Johansson informerar om nuläget vad gäller ensamkommande barn i
Bollebygds kommun.
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