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Mottagande av
ensamkommande barn - ur en
lokal kommuns perspektiv
SKL budgetdag 2017-05-31

Degerfors
En lättbodd kommun – med goda och hållbara livsvillkor
9500 invånare
Bruksort i Örebro län – Värmlands landskap
Mer än stål och fotboll
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Mottagande ensamkommande
barn
•
•
•
•
•

2011 – överenskommelse om 14 barn
Kommunen ville ta sitt ansvar
HVB – förutsattes
2013 – överenskommelse om 28 barn
2015 – våren beslut om utbyggnad
befintligt HVB-hem med sex platser
• Prognosen 8 000 ensamkommande 2015
• Bedömning – täcker behovet

Mottagandet ensamkommande
barn
• December 2015 - ny överenskommelse 83
barn
• Successiv utökning under 2016
• Två tillfälliga HVB-hem startade
• Överinskrivningar – totalt 95 barn
• 70 nya under 2015 – nästan alla från juli
• Alla i egen regi – nästan alla inom
kommunen geografiskt
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Mottagande ensamkommande
barn
• Fantastisk mobilisering – många bidrog
och gjorde det möjligt
• Kommunens verksamheter ansträngde sig
• Civila samhället stöttade och bidrog aktivt
• En höst att minnas
• Vi var på gränsen och behövde en paus
• Firade med tårtkalas

Mottagande ensamkommande
barn
• 2015/2016 – prognos fortsatt högt
mottagande ensamkommande (stor
osäkerhet)
• Utgick från Migrationsverkets prognoser i
planeringen – ny fördelningsmodell
• De som placerats har vi i 5 – 6 år

3

2017-06-01

Investeringar
•
•
•
•

Inköp och ombyggnad av fastighet HVB
Utbyggnad av fastighet HVB
Renovering av fastighet till stödboende
Mycket pengar för en liten kommun

Organisation
• Rekryterat personal (mer än 40 nya
medarbetare)
• Förstärkning av stödresurser
administration, ekonomi, personal
• Utbildning av personal
• Arbetssätt utvecklas
• Chefsorganisation
• System med trappstegsmodell
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Läget idag
• Minskande organisation och verksamhet, idag
65 barn/ungdomar
• Inga nya barn i år, sammanlagt fyra 2016
• Stängt ett HVB-hem som var tillfälligt
• Minskad personal utan uppsägningar
• Låga nivåer i prognoser
• Barn lämnar av olika orsaker – ålder,
åldersuppskrivningar, familjeåterförening, ej
beviljade PUT eller TUT

Planering
• Stor osäkerhet om antal barn – inga prognoser har
stämt
• Fortsatt minskning minst ytterligare 10 under 2017
• Ändrade regler – TUT för gymnasiestudier -vilken
betydelse får det?
• 25 saknar beslut om ansökan om uppehållstillstånd

• Kraftigt reducerade ersättningar – 13 miljoner
mindre om föreslagen ersättning gällt 2016

5

2017-06-01

Planering
• Scenario 1: Inga nya uppehållstillstånd
• Scenario 2: 50% får uppehållstillstånd
• Scenario 3: Alla får uppehållstillstånd
• Skiljer 4 miljoner i intäkter mellan 1 och 3.
• Skiljer 25 barn mellan 1 och 3.
• Båda ekonomi och antal barn osäkra
faktorer

Framtiden
• Planering enligt scenario 2
• Stängning av ett ytterligare HVB-hem
våren 2018, minskad överbyggnad
• Uppsägning av personal (15-tal)
• Beredskap för ändringar åt alla håll
• Degerfors på 39:e plats i listan över
kommuner som kan få omställningsbidrag
(20 får)
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Risker för barnen
• Otillräckligt stöd – utsatta barn (traumatiska
erfarenheter, helt nytt sammanhang, oro för
anhöriga, osäker framtid)
• Vi tvingas anpassa insatser utifrån resurser och
inte från behov
• Särbehandling gentemot andra barn/ungdomar
• Väga behov mot resurser, ständigt denna
utmaning

Kommunen saknar position
• Tvingande lagstiftning att ta emot barn
• Villkoren bestäms ensidigt – inga
överenskommelser
• Inget inflytande på regelverket
• Statligt ansvar – migrationspolitiken –
kommunerna får ta konsekvenserna
• Nuvarande nivåer gör det omöjligt att långsiktigt
bedriva verksamhet i alla kommuner
• Nuvarande regelverk löser gårdagens problem
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