
En k el f r åg a t i l l in d i v id - o ch f am i l j en äm n d en s o r d f ö r an d e:

Fr åga kommunens ambit ioner för
mot t agandet av ensamkommande
Den socialdemokrat iska regeringen har under 2017 förändrat
ersät tningssystem et för m ot tagande av ensamkom mande t ill
kom munerna. Det innebär enligt uppgift från EKB-verksamheten drast iska
förändringar från 1/ 7 2017.

Förändringarna innebär en uppdelning i ersät tningsnivå ut ifrån ålder utan
hänsyn t ill eventuella behov eller placer ingsformer som ungdomen har,
sam t en m inskade dygnsersät tningar . Riksdagen har därm ed slagit fast at t
stödet t ill ensamkomm ande upphör från höst term inen de år ungdomen
fyller 20år, i prakt iken från at t ungdom en är 19,5år.

Ut ifrån t idigare arbetsmodell har Umeå kom mun sedan 2007 valt at t ge
stöd t ill 21år, de för at t möj liggöra en lyckad integrat ion. De ungdomar
som flyt tar in i Komm unens boende Palom a som inbegr iper stöd har fåt t
skriva under en överenskomm else. Överenskom melsen kan ses som et t
avtal och av avtalet fram går at t ungdomen får bo kvar t ill 21års ålder eller
t ills den hit tat annat boende, förutsat t at t de håller sig t ill de krav som
finns i överenskomm elsen. De ungdom ar som redan flyt tat in har därmed
fåt t besked om at t de har et t boende och at t de har de stöd som Paloma
innebär fram t ills de fy ller 21 år.

Ungdomarna på Palom a har fåt t veta at t den undertecknade
överenskomm elsen inte längre gäller och at t de inte kan erbjudas fortsat t
boende på Paloma, orsaken sades bero på polit iska beslut och en
försämrad ekonom i. För några av ungdomarna innebär det en ut fly t t
redan i februari 2018. 2månaders uppsägning är en kor t t id för at t hit ta
et t boende i bostadsbristens Um eå.

Där f ö r st ä l l er j ag f ö l j an d e f r åg a t i l l f r i t id sn äm n d en s o r d f ö r an d e :

Har Socialdem okraterna i Umeå komm un liksom den socialdem okrat iska
regeringen beslutat sig för at t sänka am bit ionerna i mot tagandet av
ensamkom mande?

Anna-Karin Sjölander
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Tjänsteskrivelse 
2017-11-27 

Kommunfullmäktige 
 
 
Diarienr: KS-2017/00967 

Fråga: Kommunens ambitioner för mottagandet av 

ensamkommande 

Förslag till beslut 

Ärendebeskrivning 
Anna-Karin Sjölander (C) har inkommit med följande fråga till individ- och 
familjenämndens ordförande:  
 
Den socialdemokratiska regeringen har under 2017 förändrat 
ersättningssystemet för mottagande av ensamkommande till kommunerna. 
Det innebär enligt uppgift från EKB-verksamheten drastiska förändringar 
från 1/7 2017.  
Förändringarna innebär en uppdelning i ersättningsnivå utifrån ålder utan 
hänsyn till eventuella behov eller placeringsformer som ungdomen har, 
samt en minskade dygnsersättningar. Riksdagen har därmed slagit fast att 
stödet till ensamkommande upphör från höstterminen de år ungdomen 
fyller 20år, i praktiken från att ungdomen är 19,5år.  
Utifrån tidigare arbetsmodell har Umeå kommun sedan 2007 valt att ge 
stöd till 21år, de för att möjliggöra en lyckad integration. De ungdomar som 
flyttar in i Kommunens boende Paloma som inbegriper stöd har fått skriva 
under en överenskommelse. Överenskommelsen kan ses som ett avtal och 
av avtalet framgår att ungdomen får bo kvar till 21års ålder eller tills den 
hittat annat boende, förutsatt att de håller sig till de krav som finns i 
överenskommelsen. De ungdomar som redan flyttat in har därmed fått 
besked om att de har ett boende och att de har de stöd som Paloma 
innebär fram tills de fyller 21 år.  
Ungdomarna på Paloma har fått veta att den undertecknade 
överenskommelsen inte längre gäller och att de inte kan erbjudas fortsatt 
boende på Paloma, orsaken sades bero på politiska beslut och en 
försämrad ekonomi. För några av ungdomarna innebär det en utflytt redan 
i februari 2018. 2 månaders uppsägning är en kort tid för att hitta ett 
boende i bostadsbristens Umeå.  
Därför ställer jag följande fråga till fritidsnämndens ordförande:  
Har Socialdemokraterna i Umeå kommun liksom den socialdemokratiska 
regeringen beslutat sig för att sänka ambitionerna i mottagandet av 
ensamkommande?    
Förnamn, Efternamn Anna Holmstedt 
Befattning nämndsekreterare 
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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 2017-11-27 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

§ 286 

Diarienr: KS-2017/00967 

Fråga: Kommunens ambitioner för mottagandet av 

ensamkommande 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bordlägga frågan till nästa sammanträde 2017-12-18 då 

respondenten inte närvarar vid ärendets behandling på dagens 

sammanträde. 

Ärendebeskrivning 

Anna-Karin Sjölander (C) har inkommit med en fråga till individ- och 

familjenämndens ordförande:  

 
Kommunens ambitioner för mottagandet av ensamkommande.  
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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 2017-12-18 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

§ 313 

Diarienr: KS-2017/00967 

Fråga: Kommunens ambitioner för mottagandet av 

ensamkommande 

Beslut 

Efter ytterligare inlägg av Anna-Karin Sjölander och Andreas Lundgren  

beslutar kommunfullmäktige  

 

att avsluta överläggningen om frågan. 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslutar 2017-11-27 att bordlägga frågan till nästa 

sammanträde 2017-12-18 då respondenten inte närvarar vid ärendets 

behandling på sammanträdet 2017-11-27. 

 

Efter medgivande av kommunfullmäktige ställer Anna-Karin Sjölander (C) 

följande fråga till individ- och familjenämndens ordförande:  

 
Kommunens ambitioner för mottagandet av ensamkommande  

Den socialdemokratiska regeringen har under 2017 förändrat 

ersättningssystemet för mottagande av ensamkommande till 

kommunerna. Det innebär enligt uppgift från EKB-verksamheten drastiska 

förändringar från 1/7 2017. 

 

Förändringarna innebär en uppdelning i ersättningsnivå utifrån ålder utan 

hänsyn till eventuella behov eller placeringsformer som ungdomen har, 

samt en minskade dygnsersättningar. Riksdagen har därmed slagit fast att 

stödet till ensamkommande upphör från höstterminen de år ungdomen 

fyller 20 år, i praktiken från att ungdomen är 19,5 år. 

 

Utifrån tidigare arbetsmodell har Umeå kommun sedan 2007 valt att ge 

stöd till 21 år, de för att möjliggöra en lyckad integration. De ungdomar 

som flyttar in i kommunens boende Paloma som inbegriper stöd har fått 

skriva under en överenskommelse. Överenskommelsen kan ses som ett 
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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 2017-12-18 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

avtal och av avtalet framgår att ungdomen får bo kvar till 21-års ålder 

eller 

tills den hittat annat boende, förutsatt att de håller sig till de krav som 

finns i överenskommelsen. De ungdomar som redan flyttat in har därmed 

fått besked om att de har ett boende och att de har de stöd som Paloma 

innebär fram tills de fyller 21 år. 

 

Ungdomarna på Paloma har fått veta att den undertecknade 

överenskommelsen inte längre gäller och att de inte kan erbjudas fortsatt 

boende på Paloma, orsaken sades bero på politiska beslut och en 

försämrad ekonomi. För några av ungdomarna innebär det en utflytt 

redan i februari 2018. 2 månaders uppsägning är en kort tid för att hitta 

ett boende i bostadsbristens Umeå. 

 

Därför ställer jag följande fråga till individ- och familjenämndens 

ordförande: 

Har Socialdemokraterna i Umeå kommun liksom den socialdemokratiska 

regeringen beslutat sig för att sänka ambitionerna i mottagandet av 

ensamkommande? 

 

Andreas Lundgren (S) lämnar följande svar: 

Svaret på frågan är egentligen nej, då vi inte har sänkt ambitionsnivån när 

det gäller mottagandet av ensamkommande barn och ungdomar, utan vi 

styr mot samma mål som tidigare, d.v.s. att de ungdomar som lämnar 

ensamkommande verksamheten ska antingen vara i studier eller arbete. I 

och med det förändrade statliga regelverket om ersättningsnivåer,  utgår 

inte längre resurser för boende efter 19,5 år och då kommer vi liksom 

övriga kommuner behöva förändra vår organisations nuvarande 

utformning. 

 

 

 

 

 

 


