Tillfälligt kommunbidrag för att öka
förutsättningarna för asylsökande
ensamkommande över 18 år att bo kvar i
kommunen
• Förslaget i höständringsbudgeten, som ska beslutas den 22/11
• Bidraget är för Höörs kommun 934 020:- för 2017 och 467 010:för 2018. Bidraget motsvarar knappt 50 000 kronor per person i
målgruppen under 2017 och ytterligare knappt 25 000 under 2018
• Upp till kommunen att besluta om hur pengarna ska användas, tex
att låta asylsökande ungdomar som fått sin ålder uppskriven av
Migrationsverket vara fortsatt placerade tills domen vunnit laga
kraft (så sker i Höör)
• Fått svar från 10 kommuner i Skåne: 18-åringar med särskilda
behov/stora vårdbehov kan bli fortsatt placerade jml SoL

Juridiska förutsättningar
•
•
•

•
•

•

Ensamkommande asylsökande barn som fyller 18 år är att se som vuxna
asylsökande.
Staten har det huvudsakliga ansvaret för mottagandet av denna grupp.
Kommunen får inte ge bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen, SoL, för
sådana förmåner som kan ges enligt lagen om mottagande av asylsökande,
LMA (1 § andra stycket LMA).
För att en person ska ha rätt till bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL krävs också att
behovet inte kan tillgodoses på annat sätt, t.ex. genom en annan huvudman.
Asylsökande vuxna har rätt till logi enligt LMA. Kommunen får därför som
regel inte ge bistånd till boende eller bostadskostnader med stöd av 4 kap. 1 §
SoL till denna grupp. Behovet av boende tillgodoses i stället genom
Migrationsverket.
En asylsökande som vänder sig till kommunen har dock rätt att ansöka om
bistånd, få en individuell prövning enligt SoL samt få ett överklagbart beslut.

Bistånd i form av placering i HVB eller i stödboende
• Kommunen får inte ge bistånd
enligt 4 kap. 1 § SoL för sådana
förmåner som kan ges enligt
LMA
• Individuell bedömning av
vårdbehov (görs redan idag)
• Vad händer med de unga vuxna
som redan flyttat till
Migrationsverkets asylboenden?
(likabehandling, förutsägbarhet?)

Upplåta bostäder för EBO i kommunens bestånd
• Kommunen får inte ge bistånd
enligt 4 kap. 1 § SoL för sådana
förmåner som kan ges enligt LMA
• Utträngning av anvisade
nyanlända
• Negativa konsekvenser för
ungdomarna, som hamnar
utanför anvisningssystemet
• Likabehandling, förutsägbarhet?

Skriva avtal med förening för att de ska anordna
bostäder
• Vad gäller juridiskt?
• För att driva ett stödboende krävs
tillstånd av IVO
• Om ej placering enligt SoL blir
ungdomarna EBO
• Negativa konsekvenser för
ungdomarna, som hamnar
utanför anvisningssystemet
• Likabehandling, förutsägbarhet
Kommunmedborgare med behov
av bostad?

+ 75 000 kr

Plats i stödboende
750 kr/dygn,
dvs 273 750 kr/år

+ 75 000 kr

Lägenhet/stuga
5 000 kr/månad
dvs 60 000 kr/år

+ 75 000 kr

Föreningen driver
ett kollektivboende
Inkomst 2 130 kr

• Fortsatt behov
av ekonomiskt
stöd?
• Fortsatt behov
av bostad?
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