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Dnr KS 2018/0628

Fördelning av tillfälligt stöd till kommuner för
ensamkommande unga asylsökande med flera
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. tillföra socialnämnden 548 000 kronor av det tillfälliga stödet till
kommuner för ensamkommande unga asylsökanden med flera som
staten delat ut till kommuner 2018, statsbidraget
2. medge att socialnämnden kan tillämpa 4 kap. 2 § socialtjänstlagen
(2001:453) för individuell prövning av ekonomiskt bistånd till unga
vuxna som
- varit boende i Varberg vid tillfället för ansökan om tillfälligt
uppehållstillstånd för studier – och fortfarande är boende i Varberg
- har ett asylärende som prövas i domstol och därför ännu inte har
fått beslut om uppehållstillstånd
- har ett hyreskontrakt för eget boende.
Kommunstyrelsen beslutar
1. justera paragrafen omedelbart.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Ärendet behandlades av kommunstyrelsen 27 november 2018, § 237, där
beslut togs om att tillföra den nya utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden ett engångsbelopp om 0,5 miljoner kronor.
Kommunstyrelsen beslutade samtidigt att återremittera den del av
statsbidraget som rör socialnämndens ansvarsområde för ytterligare
förtydligande. Förslag om hantering av återstående medel föreligger nu.
Regeringen beslutade 2017 att en ersättning, fördelning av tillfälligt stöd till
kommuner för ensamkommande unga asylsökanden med flera,
statsbidraget, skulle betalas ut. Detta för att stärka kommunernas möjlighet
att låta ensamkommande unga i asylprocessen, som fyller 18 år och
fortfarande väntar på ett slutgiltigt beslut i sitt ärende, bo kvar i den
kommun där de vistas. Bidraget har därför bara gått till kommuner som
hade ungdomar boende i kommunen 30 juni 2017. Exakt hur medlen ska
användas är upp till kommunerna att avgöra, eftersom behov och
förutsättningar kan skilja sig åt mellan olika kommuner.
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Ersättningen till Varbergs kommun har betalats ut i flera omgångar under
2017 och 2018 och har fördelats enligt följande:
Barn- och utbildningsnämnden: 1,2 miljoner kronor 2017 samt 0,3 miljoner
kronor 2018.
Socialnämnden: 0,2 miljoner kronor 2017 samt 0,3 miljoner kronor 2018.
Föreningen Agape: 0,55 miljoner kronor (0,3 miljoner kronor av 2017 års
medel samt 0,25 miljoner kronor av 2018 års medel).
Av den senaste och sista utbetalningen på 1 048 000 kronor återstår
548 000 kronor att fördela.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 18 december 2018, § 555.
Beslutsförslag 6 december 2018.
Kommunstyrelsen 27 november 2018, § 237.

Övervägande
Den sista delen av det riktade statsbidraget om 1 048 000 kronor har
betalats ut från staten till landets kommuner. Staten har inte definierat
några förutsättningar för hur statsbidraget får användas, utan anser att
detta är upp till varje kommun att avgöra. Av dessa har 0,5 miljoner kronor
enligt beslut i kommunstyrelsen 27 november 2018 delats ut till
utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden för att stötta
inkluderingsarbetet i den nya verksamheten.
Migrationsverket bedömer att majoriteten av besluten kring de ansökningar
som kommit in med anledning av Lagen om en ny möjlighet att söka
uppehållstillstånd för vissa ensamkommande, har fattats senast 31
december 2018. Men det gäller bara de sökande som inte har ett pågående
asylärende. Dessa ligger hos domstol och först måste beslut fattas i
asylärendet. Vid avslag fattar domstolen beslut kring den nya ansökan.
Handläggningstiden för dessa ärenden är oklar, men kan dröja upp till 20
månader och i vissa fall möjligen längre.
De som får uppehållstillstånd och är skrivna i Varberg, har samma formella
möjligheter till egen försörjning som övriga invånare i kommunen.
De som inte får uppehållstillstånd påbörjar Migrationsverket
återvändandeprocessen för.
I takt med att fattade beslut tas, kommer också förutsättningarna för
berörda individers försörjning att tydliggöras. Självklart kan privata
hyresvärdar, personer eller föreningar fortsatt stödja dessa individer, men
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för kommunens del bör grundprincipen vara att individen själv svarar för
sin försörjning och bostadskostnad. Om aktuella personer ändå behöver
stöd av kommunen så kan man, på samma villkor som för övriga
kommuninvånare, vända sig till socialtjänsten och söka stöd.
Socialförvaltningen har då att göra en individuell bedömning av
stödbehovet.
Om man studerar är det först hösten man fyller 20 år, som man kan ansöka
om bidragsdel såväl som lånemedel från CSN. Innan dess är man enbart
berättigad studiebidraget. Därför bedömer socialförvaltningen att det
sannolikt blir kostnadsmässiga konsekvenser för verksamheten. Det är dock
svårt att avgöra hur många ungdomar ur målgruppen som kommer att söka
sig till socialtjänsten.
Det man samtidigt ser är att EKB-ungdomar, de som kom som
ensamkommande barn och fick uppehållstillstånd, idag överlag har lyckats
ordna både arbete och försörjning själva.
Socialnämnden, vid sidan om utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden,
berörs mest av konsekvenserna av den nya lagen. Då den senare beslutats få
knappt hälften av återstoden av det riktade statsbidraget, är det relevant att
fördela resten till socialnämnden.
Kommunstyrelsens förvaltnings uppfattning är att individuell bedömning
ska ske, då det utgör en grundförutsättning för likabehandling.
De som kan söka och prövas för bistånd enligt 4 kap. 2 § SoL i Varberg ska
därför ha
• varit boende i Varberg vid tillfället för ansökan om tillfälligt
uppehållstillstånd för studier, och alltjämt är boende i Varberg,
• ett asylärende som prövas i domstol och därför ännu inte ha fått beslut
om uppehållstillstånd,
• ett hyreskontrakt, då det endast är möjligheten till ekonomiskt bistånd
som kan prövas.
I sammanhanget ska noteras att kommunen inte erbjuder några
bostadslösningar för aktuell gruppering. Beslutet innebär att dessa
individer kan söka stöd när det finns ett giltigt hyreskontrakt med någon
förening, en fastighetsägare eller privatpersoner.
Det ska också noteras att handläggningstiderna hos
förvaltningsdomstolarna är konstaterat långa (upp till två år).
Kommunstyrelsens förvaltning bedömer därför att medlen inte kommer att
räcka.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr KS 2018/0008

Överföring av driftsbudget 2019 från förskoleoch grundskolenämnden till utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. för 2019 överföra 7,5 miljoner kronor av beslutad driftsbudget från
förskole- och grundskolenämnden till utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden.
Kommunstyrelsen beslutar
1. justera paragrafen omedelbart.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Nämndernas ekonomiska ramar för kommande år fastslogs genom
kommunfullmäktiges beslut 13 november 2018, § 198 om Budget 2019 och
plan 2020-2023.
Barn- och utbildningsnämndens beslut 10 december 2018, § 160 om
internbudget 2019 för förskole- och grundskolenämnden medför att 7,5
miljoner kronor av förskole- och grundskolenämndens driftsbudget 2019
behöver överföras till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.

Beslutsunderlag
Beslutsförslag 28 november 2018.
Arbetsutskottet 11 december 2018, § 550.
Barn- och utbildningsnämnden 10 december 2018, § 160.

Övervägande
Inför 2019 har kommunfullmäktige beslutat om att inrätta en ny nämnd för
utbildnings- och arbetsmarknadsfrågor. Den nya nämnden kommer
ansvara för verksamheter som idag ligger på barn- och
utbildningsnämnden, socialnämnden och kommunstyrelsen. Underlag för
den nya nämndens ekonomiska ramar för drift och investering har arbetats
fram gemensamt av berörda nämnder och förvaltningar. Drifts- och
investeringsramar 2019 för samtliga nämnder har därefter fastslagits
genom kommunfullmäktiges beslut 13 november 2018, § 198 om Budget
2019 och plan 2020-2023.
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I samband med barn- och utbildningsnämndens arbete med förskole- och
grundskolenämndens internbudget 2019 framkom att en justering måste
göras av fördelningen av driftsbudgeten mellan förskole- och
grundskolenämnden och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.
Justeringen avser främst ersättning till fristående gymnasieskolor.
Efter justering med 7,5 miljoner kronor är driftsramen 2019 för förskoleoch grundskolenämnden 1 293,7 miljoner kronor och för utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden 314,8 miljoner kronor.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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