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Handlingsplan EFFEKT område #2.1 Att implementera en samlad
flyktingverksamhet under utbildningsnämnden
Ärendebeskrivning

Socialnämnden och utbildningsnämnden gavs i uppdrag utifrån handlingsplan
EFFEKT Område # 2.1 att utreda ett genomförande av en integrerad
flyktingverksamhet och samla den under utbilningsnämnden. Syftet var att uppnå ett
effektivare resursutnyttjande, framförallt gällande verksamheterna för
ensamkommande barn.
Fokus för utredningen har varit gränsdragningen mellan myndighetsutövning och
övrig verksamhet och hur dessa bäst organiseras.
Beredning
Analysen är gjord utifrån uppdraget i handlingsplanen EFFEKT, samt de förändrade
förutsättningarna. Fokus har varit tre perspektiv: ekonomi, arbetsmiljö och kvalitet.
Ytterligare en central aspekt har varit likabehandlingsprincipen, vilken syftar till att
alla invånare i kommunen ska ges samma stöd och att det är behovet som ska styra
Det konstateras under arbetets gång att det råder nya förutsättningar i
verksamheterna sedan uppdraget gavs till utbildningsnämnden och socialnämnden.
Den mest markanta är att antalet ensamkommande barn kraftigt har sjunkit och
kommer fortsätta att sjunka. Detta medför en kombination av låga volymer och
högspecialiserade områden. Enheterna som är aktuella är relativt små och
volymerna är så pass låga att det riskerar att medföra delade tjänster och/eller
deltidstjänster genom att flytta alla de delar som rör asylsökande och nyanlända till
utbildningsnämnden.
Ett exempel som framgår i rapporten är ensamkommande barn som är i behov av att
bo på HVB. Enligt prognosen handlar det om fyra personer år 2018 och två personer
år 2019. Det är för få ensamkommande barn som är aktuella för HVB för att
utbildningsförvaltningen ska kunna driva ett kvalitativt och kostnadseffektivt HVB i
egen regi. Kostnaden för att ge dem plats på HVB i socialförvaltningens regi med
övriga placerade är 42 857 kr/månad. Om utbildningsförvaltningen själva skulle driva
HVB för de ensamkommande barnen beräknas kostnaden hamna mellan 150 000320 000 kr/månad. Genom att låta de ensamkommande barnen bo på HVB med
övriga placerade säkras den höga kvaliteten samtidigt som man verkar för
likabehandling och integration.
En annan ändrad förutsättning är att förvaltningarna har utvecklat sina rutiner för
samverkan och ansvarsfördelning. Detta har skapat ett tydligare system och
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gränsdragning mellan förvaltningarna. Ett exempel är att Integrationsavdelningen
idag handlägger försörjningsstöd under hela tiden som en person är nyanländ, det vill
säga dess första två år i kommunen.
Socialförvaltningens och utbildningsförvaltningens förslag på organisering är att:




behålla nuvarande gränsdragning gällande Stöd och försörjningsenheten och
Integrationsavdelningen,
behålla Barn och unga, Placeringsenheten intakt,
fortsätta att integrera stödboende och HVB för barn med och utan erfarenhet av att
vara ensamkommande barn och skapa en sammanhållen organisation

Yrkande från Britt-Marie Kuylenstierna (MP) och Roland Salomonsson (M)

Britt-Marie Kuylenstierna (MP) och Roland Salomonsson (M) yrkar att utredningen
ska sändas till kommunstyrelsen.
Beslut
Socialnämndens beslut

Socialnämnden godkänner socialförvaltningens utredning och översänder den till
kommunstyrelsen.
Expedieras till

Kommunledningskontoret
Kommunstyrelsen
Karin Alvermalm
Disa Hansson
Sofia Landén
Anneli Schwartz
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