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Genomförande handlingsplan Effekt # 2.1 – gemensam
flyktingverksamhet
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 14 juni 2017 (KF § 142 Dnr 2017.391 KS 078) om den
politiska handlingsplanen Effekt. Kommunstyrelsen beslutade den 11 september 2017 (KS §
159 Dnr 2017.391 KS 078) om genomförandeplan av handlingsplanen med tillhörande
tidsplan.
I handlingsplan Effekt beslutades att utbildningsnämnden och socialnämnden gavs i uppdrag
att implementera kommunens samlade flyktingverksamhet under utbildningsnämnden.
Enligt den antagna genomförandeplanen och dess tidsplan har utbildningsförvaltningen och
socialförvaltningen i uppdrag att utreda ett genomförande av en samlad flyktingverksamhet
innan budgetberedning 2019-2021.
Efter att respektive punkt i handlingsplanen utretts enligt genomförande- och tidsplan ska
kommunfullmäktige besluta om ställningstagande i frågan.
Förvaltningens yttrande
Utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen har utrett frågan och respektive nämnd har
beretts ärende och fattat beslut.
Utredningen har fokuserat på det i genomförandeplanen prioriterade områdena;
Gränsdragning mellan myndighetsutövning och övrig verksamhet och hur dessa bäst
organiseras.
Utbildningsnämnden och socialnämnden konstaterar under arbetets gång att det råder nya
förutsättningar i verksamheterna sedan uppdraget gavs till nämnderna. Den största
förändringen är ett till antalet betydligt färre ensamkommande barn, en grupp som dessutom
fortsätter att minska. De ensamkommande barn som fortsatt vårdas i kommunens vård
kräver i hög utsträckning högspecialiserad vård. Högspecialiserad vård i kombination med
låga volymer innebär andra ekonomiska förutsättningar att hantera en samlad
flyktingverksamhet under utbildningsnämnden.
Genomförd utredning visar att de ensamkommande barn som är i behov av att bo på ett HVB
hem (hem för vård- och boende) gör detta med högst kvalitet och till lägst kostnad genom att
fortsatt bo med i kommunen övrigt placerade. Utbildningsnämnden och socialnämnden
konstaterar att ”Genom att låta de ensamkommande barnen bo på HVB med
övriga placerade säkras den höga kvaliteten samtidigt som man verkar för
likabehandling och integration”. Ett konkret ekonomiskt exempel som lyfts fram är
jämförelsen mellan att fortsatt vårda de ensamkommande barnen inom socialnämndens
verksamhet jämfört med att starta upp ny verksamhet inom utbildningsnämndens
verksamhet. Enligt beräkningar kostar vården inom socialnämnden tillsammans med övriga
barn drygt 40 tkr per månad medans verksamheten om den drevs separerad på
utbildningsnämnden skulle kosta mellan 150 tkr och 320 tkr per månad.

Utifrån perspektiven ekonomi, arbetsmiljö, kvalitet och de förändrade förutsättningarna har
utbildningsnämnden och socialnämnden godkänt utredningarna och därigenom
organiseringen:
-

Behålla nuvarande gränsdragning gällande Stöd- och försörjningsenheten och
Integrationsavdelningen.
Behålla Barn- och unga placeringsenhet intakt.
Fortsätta att integrera stödboende och HVB för barn med och utan erfarenhet av att
vara ensamkommande barn och skapa en sammanhållen organisation.

Kommunledningskontoret konstaterar att resultatet av utredningen och utbildningsnämndens
och socialnämndens beslut frångår fullmäktiges uppdrag att implementera kommunens
samlade flyktingverksamhet under utbildningsnämnden. Samtidigt konstateras det med
bakgrund i utredningen och de förändrande förutsättningarna som redogörs ovan att det är
det ekonomiskt mest gynnsamma likaså det bästa ur integrationssynpunkt.

Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige godkänner utbildningsnämndens och socialnämndens förslag till fortsatt
organisation inom flyktingverksamheten.
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