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Tillfälligt kommunbidrag
Bakgrund
Regeringen har fattat beslut om att skjuta till ett tillfälligt kommunbidrag på
195 miljoner kronor i höständringsbudgeten. Genom tillskottet kan
kommunerna låta ensamkommande barn och unga som hinner fylla 18 år
under asylprocessen bo kvar i kommunen.
Den 1 juli i år började ett nytt ersättningssystem att gälla för kommuners
mottagande av ensamkommande barn och unga. Enligt det nya systemet
kommer kommunerna i normalfallet inte att få någon ersättning för
asylsökande ensamkommande efter att de fyllt 18 år. Staten ansvarar för
mottagandet av vuxna under asyltiden. De som har fyllt 18 år förväntas
därmed flytta till Migrationsverkets anläggningsboenden.
De medel som regeringen nu tillför kommer att fördelas proportionellt till
kommunerna utifrån hur många inskriva asylsökande ensamkommande
barn och unga som väntar på ett slutligt avgörande i sitt asylärende.
Pengarna kommer att betalas ut till kommunerna under december 2017.
Regeringens beslut syftar till att möjliggöra för kommuner att låta de
ensamkommande unga i asylprocessen, som fortfarande väntar på ett
slutgiltigt beslut i sitt ärende, vid behov bo kvar i den kommun där de vistas.

Ekonomiska förutsättningar
Som framgår av ovan är det fortfarande Migrationsverket som ansvarar för
asylsökande över 18 år och dessa förväntas flytta till Migrationsverkets
anläggningsboende. Dock möjliggör det tillfälliga kommunbidraget till viss
del för kommuner att låta enskilda unga bo kvar i väntan på asylprövning.
Trelleborgs kommun kommer enligt Migrationsverket att erhålla 0,0689%
av de 195 miljonerna vilket motsvarar 134 355 kronor.
Under förutsättning att Trelleborgs kommun fortsatt driver ett
etableringsboende och inte ökar vare sig personal eller lokalkostnader med
anledning av kvarboende täcker det tillfälliga kommunbidraget kostnader
för motsvarande 672 dygn.
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Under 2018 finns, i nuläget, 6 unga som inte har fått sin uppehållsrätt
provad och som under perioden fyller 18 år, se tabell nedan:
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18 år
2017
2017
22/8 2018
24/9 2018
24/12 2018
31/12 2018

Antal dygn under perioden
365
365
132
99
8
1
970

Enligt uträkning ovan kan Trelleborgs kommun komma att erhålla
ersättning för 672 av 970 i dagsläget kända presumtiva dygn. Differensens
( 298 dygn) motsvarar en icke finansierad kostnad på ca 60 tkr.

Verksamhetsmässiga förutsättningar
De ekonomiska beräkningarna förutsätter att verksamheten är intakt och att
det fortsatt finns full beläggning på ett av etableringsboendena. För
verksamheten innebär det en förhöjd risk att ha vuxna boende i samma
lokaler som barn. I ordinarie verksamhet löses detta oftast genom att de
unga som erhåller uppehållstillstånd flyttar till sk utslussverksamhet. En
utflytt av personer som fyllt 18 år men ej erhållit uppehållsrätt istället för
kvarboende på etableringsboende kommer att medföra förhöjda kostnader
för verksamheten, dessa finns inte med i gjord beräkning.
Vidare bör uppmärksammas att vuxna asylsökande fortsatt är statens
ansvar och att det åligger Migrationsverket att anordna plats för dom på sk
anläggningsboende.

Förvaltningens förslag till agerande
Det är förvaltningens uppfattning att vuxna individer skall behandlas som
vuxna och att asylsökande som fyllt 18 år i första hand skall hänvisas till
Migrationsverket.
I det fall den enskilde skrivs upp i ålder och överklagar beslutet är det
förvaltningens uppfattning att en individuell bedömning om ev. kvarboende
skall göras. I bedömningen skall hänsyn tas till:
 Aktivt deltagande i skolgång och arbetsmarknadsplanering
 Aktivt deltagande i lokalt föreningsliv
 Ev. övriga för verksamheten kända förhållande som kan påverka
den enskildes förutsättningar till etablering.
Bedömningen skall göras av boendedriftsprocessen i samverkan med
arbetsmarknadsprocessen. Stödprocess myndighet ansvarar för
dokumentation och placerings/utskrivningsbeslut.
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