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§ 18! Dnr2017.1185.101

18-åringar i asylprocess

Vård- och omsorgsutskottet har tidigare behandlat frågan om hur kommunerna ska
hantera de ensamkommande ungdomar som fyller 18 år och befinner sig i asylprocess. 1
dagsläget ska dessa ungdomar flyttas över till Migrationsverkets boenden när de fyller
18 år, vilket kan resultera i att de bosätts var som helst i Sverige. Förvaltningen har
räknat på vad det skulle kosta att låta dessa ungdomar bo kvar i kommunens regi. Vård-
och omsorgsutskottet har bedömt att det har varit för dyrt för kommunen, men att
förvaltningen ska bevaka frågan och återkomma med information om förutsättningarna
ändras.

Regeringen har bett Sveriges kommuner att låta 1 8-åringarna stanna kvar i de orter de
har bott innan de fyllt 18 år. För detta har regeringen i höständringsbudgeten föreslagit
extra medel. För Skinnskatteberg innebär det ett statligt stöd om 326 tkr för halvåret
2017. Förhoppningen är att detta ska gälla även 2018. Finns dock ännu inget
riksdagsbeslut för varken 2017 eller 2018.

Förutsättningarna har ändrats för ärendet och förvaltningen har skrivit en rapport med
nya kostnadsberäkningar, 477 tkr netto för Skinnskattebergs kommun för 2018. Denna
har kommit kommunstyrelsens presidium till del och har hanterats på Ks-beredningen
den 27 september.

Ärendet är brådskande. Det är många ensamkommande ungdomar som fyller 18 år
under hösten 2017. Ks-presidiet anser därför att detta behöver hanteras skyndsamt och
att det ska beredas på ett extra vård- och omsorgsutskott samt på kommunstyrelsens
sammanträde den 10 oktober. Observera att ärendet inte gäller individer som uppräknas
i ålder av Migrationsverket.

Ärendet kommer att beslutas av kommunstyrelsen 2017-10-10. Samma handlingar
går med i denna kallelse som i kallelsen till kommunstyrelsens sammantrilde.

Sektorchefen föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Helena Norrby (C), Roger Tngvarsson (5), Pernilla Danielsson (M)
och Angelique Nyström (L).

Sammanträdet ajourneras.

Sammanträdet återupptas.

Justerandes Utdragsbestyrkande
sian.
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Helena Norrby (C) yrkar att ensamkommande ungdomar som fyllt 18 år och befinner
sig i asylprocessen ska få stanna kvar på Skinnskatteberg kommuns boende tills de fått
lagakraftvunnet beslut om avslag alternativt permanent eller tillfälligt
uppehållstillstånd, att medel för 2017 tas inom ram, att för finansiering uppgående till
maximalt 1 037 500 kr för 2018 använda tidigare uppbokade pengar för tidigare
erhållna bidrag från Migrationsverket, att beslutet inte gäller de ungdomar som blir 18
år eller äldre genom åldersuppskrivning, paragrafen direktjusteras.

En ingående diskussion sker.

Angelique Nyström (L) yrkar bifall till Helena Norrbys (C) förslag med
tilläggsyrkandet att beslutet gäller till och med den 31/12 2018.

Roger lngvarsson (S) yrkar bifall till Angelique Nyströms (L) förslag.

Ordföranden ställer frågan om vård- och omsorgsutskottet är redo att gå till
beslut och finner frågan med ja besvarad.

Ordföranden ställer proposition på Helena Norrbys (C) förslag yrkar att
ensamkommande ungdomar som fyllt 18 år och befinner sig i asylprocessen ska få
stanna kvar på Skinnskatteberg kommuns boende tills de fått lagakraftvunnet
beslut om avslag alternativt permanent eller tillfälligt uppehållstillstånd, jflj medel
för 2017 tas inom ram, att rår finansiering uppgående till maximalt 1 037 500 kr
rör 2018 använda tidigare uppbokade pengar rör tidigare erhållna bidrag från
Migrationsverket, att beslutet inte gäller de ungdomar som blir 18 år eller äldre
genom åldersuppskrivning, att paragrafen direktjusteras mot Angelique Nyströms
(L) att bifalla Helena Norrbys (C) rånlag med tilläggsyrkandet att beslutet gäller
till och med den 31/12 2018 och finner att Vård och omsorgsutskottet beslutat
enligt Angelique Nyströms (L) förslag.

Vård- och omsorgsutskottet beslutar röreslå kommunstyrelsen

att ensamkommande ungdomar som fyllt 18 år och befinner sig i asylprocessen ska få
stanna kvar på Skinnskatteberg kommuns boende tills de fått lagakraftvunnet beslut om
avslag alternativt permanent eller tillfälligt uppehållstillstånd

att medel för 2017 tas inom ram

att för finansiering uppgående till maximalt 1 037 500 kr för 2018 använda tidigare
uppbokade pengar för tidigare erhållna bidrag från Migrationsverket
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§ 181 forts.

4gbeslrnet inte gäller de ungdomar som blir 18 år eller äldre genom åldersuppskrivning

att paragrafen direktjusteras

beslutet gäller till och med den 31/12 2018

Justerandes Utdragsbestyrkande
Mgn.


