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§58

BON2017/173

Svar på medborgarförslag om att alla ensamkommande barn ska få
stanna i Bollebygds kommun under hela asylprocessen
(återremiss)
Beslut
Bildnings- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget
besvarat.
Ärendet
Maria Hedin, Ing-Marie Andersson, Rolf Andersson, Ingela Zetterlind, Elisabet Tönsgård, Glenn
Zetterlind och Mattias Ekenberg föreslår i ett medborgarförslag den 25 april 2017 att
kommunfullmäktige på sammanträdet den 27 april 2017 röstar igenom förslaget att låta de av
Migrationsverket åldersuppskrivna ensamkommande ungdomarna behålla sina hem och sin
skolgång. Förslagsställarna förväntar sig att policyn som fullmäktige beslutar om på
sammanträdet den 27 april ska gälla alla asylsökande ensamkommande gymnasieungdomar.
Förslagsställarnas önskan är att alla barn och unga i Bollebygd ska ha samma samhällsstöd som
socialtjänstlagen ger oavsett ursprung och att alla bör beredas möjlighet till skolgång motsvarande
gymnasium under familjelika och trygga omständigheter. I förslaget ingår en vädjan om att
Bollebygds kommun har modet att granska sina egna handlingar och beslut på ett klarsynt sätt
där alla ungas lika värde sätts i fokus oavsett etnicitet.
Kommunfullmäktige remitterade den 27 april 2017, § 58, medborgarförslaget till bildnings- och
omsorgsnämnden för handläggning. 19 juni 2017, § 64, beslutade bildnings- och
omsorgsnämnden att föreslå kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget. 9 oktober 2017, §
141, beslutade kommunstyrelsen att återremittera ärendet till bildnings- och omsorgsnämnden för
en utredning kring de nya förutsättningar som framkommit sedan nämndens behandling av
ärendet i juni 2017.
Det framgår inte av återremissen vilka nya förutsättningar som ska utredas. De förutsättningar
som har förändrats sedan nämndens behandling av ärendet i juni är att regeringen skapat ett
tillfälligt kommunbidrag samt att antalet ensamkommande barn minskat. Dessa beskrivs kort
nedan. Bildnings- och omsorgsnämnden har gett bildnings- och omsorgsförvaltningen ett separat
uppdrag att utreda hur Bollebygds kommun ska agera utifrån det tillfälliga kommunbidraget.
Denna utredning redovisas till nämnden 2018-05-14. Med hänvisning till det beslut nämnden
fattar efter detta anses medborgarförslaget besvarat.
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Nya förutsättningar
Kommunbidrag
Regeringen har beslutat om ett tillfälligt kommunbidrag som ett stöd för att kommuner ska
kunna låta ensamkommande barn som hinner fylla 18 år under asylprocessen bo kvar i
kommunen. Det tillfälliga kommunbidraget ska fördelas proportionellt till kommunerna utifrån
hur många inskrivna asylsökande ensamkommande barn som väntade på ett slutligt avgörande i
sitt asylärende i respektive kommun per den 30 juni 2017.
Fördelningsnyckeln baserar sig på antalet ensamkommande barn och unga som antingen fyller 18
år mellan 1 juli 2017 och 30 juni 2018 eller är mellan 18 och 20 år och har ett placeringsbeslut
enligt socialtjänstlagen. Målgruppen som fördelningen baseras på består av drygt 8 000 personer
vilket innebär att det tillfälliga bidraget motsvarar knappt 50 000 kronor per person i målgruppen
under 2017 och ytterligare knappt 25 000 kronor under 2018.
Det är upp till varje kommun att avgöra hur det tillfälliga bidraget ska användas. I den
fördelningsnyckel som används för fördelningen mellan kommunerna av det tillfälliga
kommunbidraget ingår alla asylsökande i målgruppen som väntar på att få slutligt besked, det vill
säga även de som fått avslag av Migrationsverket och överklagat beslutet. Det är upp till
kommunerna att avgöra om även åldersuppskrivna ungdomar ska omfattas.
Antal ensamkommande barn
Det finns sju ensamkommande som i samband med beslut om avslag har blivit åldersuppskrivna
men där det inte finns laga kraft vunnet beslut. De bör därför omfattas av fullmäktiges tidigare
beslut.
Ekonomiska förutsättningar
Kostnaden för en ungdom på HVB-hem eller konsulentstött familjehem är minst 57 000 kronor
per månad (1900 kronor per dygn) och ca 30 000 kronor per månad för kommunens egna
familjehemsplacerade barn.
För Bollebygds kommun innebär kommunbidraget en fördelning på 233 505 kronor för 2017 och
116 752 kronor för år 2018.
Bildnings- och omsorgsförvalningens förslag till beslut
Bildnings- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget
besvarat.
Beslutsgång
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Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
Beslutsunderlag
 Svar på medborgarförslag om att alla ensamkommande barn ska få stanna i Bollebygds
kommun under hela asylprocessen
 §141 KS Svar på medborgarförslag om att alla ensamkommande barn ska få stanna i
Bollebygds kommun under hela asylprocessen
 Medborgarförslag om att alla ensamkommande barn ska få stanna i Bollebygds kommun
under hela asylprocessen
Skickas till
Ksau, KS, KF
Utvecklingsledare
Förslagsställarna
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