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§ 28 Hantering ensamkommande ungdomar
Beslut
Socialnämnden beslutar:
– Att Socialnämndens tidigare fattade beslut, i juni 2017, gällande riktlinjer
för fortsatt vård efter 18 årsdagen i samband med åldersuppskrivning och
avslag från Migrationsverket gäller. För detta beslut gäller att i samtliga
ärenden fattas individuella beslut i enlighet med Socialtjänstlagen.
- Att punkt 4, ”Utred möjligheten för Socialförvaltningen att aktivt jobba
Med och För lokalt volontärt arbete med ensamkommande ungdomar som
ännu inte fyllt 21”, inte är besvarad.
Reservation mot beslutet
Stefan Borg (SD) reserverar sig skriftligt enligt följande:
Jag reserverar mig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Sammanfattning av ärendet
Initierat ärende avseende vidare hantering av ensamkommande ungdomar.
Detta när ungdomen åldersuppskrivits eller fyllt 18 år alternativt fått avslag
på sin asylansökan.
Socialnämnden fattade beslut i juni 2017 om att individuella bedömningar
ska göras i varje enskilt ärende och beslut fattas i enlighet med
Socialtjänstlagen och delegationsordningen, avseende ensamkommande
barn som blir uppskrivna i ålder och fått avslag på sin ansökan.
Kommunerna i Sverige har åtagit sig att ta emot ensamkommande barn och
ungdomar. För detta får de ekonomisk ersättning från staten. När
ungdomarna uppnår 18 års ålder upphör kommunens ansvar. För vuxna
asylsökande är det staten som har ansvar.
Under hösten uppmanade Regeringen kommunerna att låta
ensamkommande ungdomar som uppnått 18 års ålder stanna i sin
hemkommun. Regeringen tilldelade kommunerna extra bidrag för detta
ändamål. Hörby kommun har under december månad fått ett extra bidrag
från staten med 560 412 kr. Denna ersättning har i Hörby kommun lagts
som ett generellt bidrag, dvs det har inte kommit socialnämnden till del.
Kommunerna har hanterat denna målgrupp på olika sätt. Den 1 juli 2017
ändrade Migrationsverket sina regler. Kommunerna erhåller ingen riktad
ersättning för de ensamkommande som fått avslag och blivit uppskrivna i
ålder, oavsett om besluten vunnit laga kraft eller inte. Flera kommuner har
därför avslutat ansvaret för de ensamkommande ungdomarna och hänvisat
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dessa till Migrationsverkets boenden.
Under hösten har vi i Hörby kommun haft flera ungdomar som fått avslag
på sina asylansökningar och även blivit uppskrivna i ålder. I alla dessa
ärenden har vi fattat individuella beslut i enlighet med Socialtjänstlagen.
Generella beslut strider mot Socialtjänstlagen. Vi har haft 10 fall där vi har
beslutat att förlänga vården. Detta betyder att det extra bidrag från staten
som kommunen fick under december månad (560 412 kr) redan är
förbrukat.
Förslag till beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta
– Att Socialnämndens tidigare fattade beslut, i juni 2017, gällande riktlinjer
för fortsatt vård efter 18 årsdagen i samband med åldersuppskrivning och
avslag från Migrationsverket gäller. För detta beslut gäller att i samtliga
ärenden fattas individuella beslut i enlighet med Socialtjänstlagen.
- Att punkt 4, ”Utred möjligheten för Socialförvaltningen att aktivt jobba
Med och För lokalt volontärt arbete med ensamkommande ungdomar som
ännu inte fyllt 21”, inte är besvarad.
Förvaltningens förslag till beslut

Yrkanden
Erik Ridderby (MP) yrkar att punkt 4 inte är besvarad.
Erik Ridderby (MP) yrkar att man ska göra generösare bedömning och att
man ska vänta med att verkställa beslut till att säkerställandet av åldern är
klart, de 3 veckor man har för att överklaga beslut och till att beslutet
vunnit laga kraft.
Stefan Borg (SD) yrkar att jag yrkar på att socialnämnden upphäver
tidigare gällande beslut om riktlinjer fo&#776;r fortsatt va&#778;rd efter
18 a&#778;rsdagen i samband med åldersuppskrivning och avslag
fra&#778;n Migrationsverket, för att istället omedelbart efter att
Migrationsverket skrivit upp åldern överlämna berörda individer till
Migrationsverket.
Beslutsordning
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att Socialnämnden
bifaller Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut.
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