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Flexibel användning av modulerna vid sporthallen 

Sammanfattning 

Socialnämnden har av Produktionsstyrelsen beställt ett hem för vård eller boende för 
ensamkommande barn och unga, 14-20 år, 26 -28 platser. Verksamheten har bedrivits vid av 
Armada uppförda moduler vid sporthallen. Socialförvaltningen konstaterar att mottagandet av 
ensamkommande barn minskar och behovet av bostäder för nyanlända ökar under 2017 och 
2018. Socialförvaltningen bedömer därför att de två modulerna inte bör låsas till att användas 
enbart för ensamkommande barn utan att de även kan användas till boende för nyanlända. 
Däremot ska i en och samma modul enbart bo ensamkommande eller nyanlända. 

Beslutsförslag 
Beredskapsutskottet beslutar 

Modulerna vid sporthallen kan användas antingen för ensamkommande eller nyanlända. I en och 
samma modul ska inriktningen vara antingen ensamkommande eller nyanlända. 

Bakgrund 
Förändringen av Sveriges asylpolitik har fått tydliga konsekvenser inte minst i omfattningen av 
mottagandet av ensamkommande barn. För närvarande finns inget som tyder på någon större 
förändring under 2017. Däremot finns idag vuxna, ensam- eller flerfamiljshushåll, som har fått 
permanent eller tillfälligt uppehållstillstånd och som bor pä Migrationsverkets anläggningar och 
som ska anvisas till kommunerna, i första hand under 2017 och 2018. Under 2017 beräknas 
Österåkers kommun få ta emot drygt 200 personer. 

Behovet av platser för ensamkommande minskar för Österåkers kommuns del, dels p gr a att 
antalet som kommer till Sverige minskar och dels p gr a att de som kommunen har ansvar för blir 
äldre. Har de inte fått uppehållstillstånd när de är 18 år kommer de att flyttas till 
Migrationsverkets anläggningar. 

Ytterligare en faktor som får effekter för kommunen och som påverkar planeringen för både 
ensamkommande och nyanlända är de förändrade statsbidragsreglerna för ensamkommande 
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barn/ungdomar. Från att staten ersatt kommunerna med 1900 kr/dvgn för belagd plats och 1600 
kr/d för tom plats gäller att från den 1 januari 2017 så ersätter staten inte kommunerna för 
tomplats. Ersättningsnivåerna förändras från den 1 juli. För belagd plats ersätts kommunerna 
med 1350 kr/d om barnet är under 18 år och med 750 kr/d om ungdomen är mellan 18-21 år. 

Förändringen av statsbidragsreglerna har inneburit att socialförvaltningen har inlett ett arbete 
med att minska tomplatserna samt börjar förhandla om vissa avtal. Som ett led i denna process 
har också Avenirs användning varit i fokus. Det finns för dagen skäl att anta att kommunens 
totala kostnad för flyktingmottagandet kan minska om en eller eventuellt två moduler används 
för nyanlända. I vart fall görs bedömningen att det är önskvärt att det i den fortsätta processen 
med att se över avtal även är möjligt att överväga till vilket ändamål som Avenir ska användas. En 
eventuell förändring kommer att ske i nära samarbete med produktions förvaltningen. 
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