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Bildnings- och omsorgsnämnden

Medborgarförslag om att alla ensamkommande barn ska få
stanna i Bollebygd hela asylprocessen
Förslag till beslut
Bildnings- och omsorgsnämnden föreslår att kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget om att
alla ensamkommande barn ska få stanna i Bollebygd hela asylprocessen.
Ärendet
Maria Hedin, Ing-Marie Andersson, Rolf Andersson, Ingela Zetterlind, Elisabet Tönsgård, Glenn
Zetterling och Mattias Ekenberg föreslår i ett medborgarförslag den 25 april 2017 att
kommunfullmäktige på sitt möte samma dag röstar igenom förslaget från kommunstyrelsen att låta de
av Migrationsverket åldersuppskrivna ensamkommande ungdomarna, behålla sina hem och sin
skolgång.
Bildnings- och omsorgsnämnden behandlade frågan om hur Bollebygd ska göra med
ensamkommande ungdomar som skrivs upp i ålder under pågående asylprocess på sitt möte 201702-28 (BON 2017/35). Bildnings- och omsorgsnämnden beslutade då: att föreslå kommunfullmäktige att
ställa sig positiv till att ensamkommande barn som får sin ålder uppskriven av Migrationsverket skall fortsatt vara
under kommunens försorg till dess att beslut i asylprocessen vunnit laga kraft med fortsatt rätt till boende och god man.
Vi anser att det är vår skyldighet att fullfölja de åtagande vi påbörjat med stöd för de barn som kommit i vår omsorg.
Att rycka upp dessa människor från skola och social trygghet är ett ekonomiskt och socialt misshushållande och
misslyckande ur ett mänskligt perspektiv. Kommunstyrelsen beslutade vid möte 2017-05-15 att föreslå
kommunfullmäktige att avslå ärendet. Kommunfullmäktige har inte fattat beslut i frågan än.
Som beskrivs nedan kan förslaget få stora ekonomiska konsekvenser. Utifrån nuvarande budgetläge
ser sig förvaltningen tvungen att föreslå avslag på ärendet eftersom det saknas ekonomiska medel för
att genomföra förslaget.
Antal asylsökande
2017-05-31 har bildnings- och omsorgsnämnden ansvar för 24 asylsökande ensamkommande
ungdomar som inte fyllt 18 år. Av dessa fyller 14 stycken 18 år under 2017 enligt den ålder de själva
uppgett vid asylansökan (1 st i juni, 1 st i juli, 2 st i augusti, 1 st i september, 1 st i oktober, 7 st i
november och 1 i december). 10 stycken är födda år 2000 eller tidigare (8 födda 2000, 1 född 2002
och 1 född 2003).
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Ekonomiska förutsättningar
De ekonomiska förutsättningarna finns beskrivna mer utförligt i BON 2017/35. Där framgår att
kostanden 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. Om kommunen väljer att låta en ungdom som blivit uppskriven i ålder bo
kvar i kommunen utbetalas ingen statlig ersättning för ungdomen. Om de 10 ungdomar som är födda
år 2000 eller tidigare blir uppskrivna i ålder innebär det en högsta kostnad på 570 000 kronor/månad.
Beslutsunderlag
- Medborgarförslag om att alla ensamkommande barn ska få stanna i Bollebygd hela asylprocessen,
tjänsteskrivelse 2017-05-26
- Medborgarförslag om att alla ensamkommande barn ska få stanna i Bollebygd hela asylprocessen,
2017-04-25
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