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Kommunstyrelsen 

Tillfälliga boendeinsatser för unga som omfattas av den nya 

gymnasielagen 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

 

att uppdra till socialnämnden att verka för en förlängning av projekt Fadderhem till och med 

30 juni 2019, 

 

att uppdra till socialnämnden att ansvara för en tillfällig insats för unga utan boende som idag 

bor och går i skola i kommunen och omfattas av den nya gymnasielagen under perioden  

1 november 2018 till och med 30 april 2019 i enlighet med föredragningen, 

 

att beakta uppdragens ekonomiska konsekvenser under 2019 i förslaget till Mål och budget 

2019 - 2021, 

 

att uppdra till socialnämnden, arbetsmarknadsnämnden och utbildningsnämnden att 

gemensamt utreda och återrapportera förslag till en långsiktig inriktning för arbetet med de 

som fått uppehållstillstånd enligt den nya gymnasielagen till kommunstyrelsen senast i april 

2019, samt 

 

att tillskriva regeringen om behovet av att kompensera kommunerna för ökade 

boendekostnader i och med inrättande av den nya gymnasielagen. 

 

Ärendet 

Den nya gymnasielagen innebär att personer som har fått eller annars skulle få ett beslut om 

utvisning kan få uppehållstillstånd för studier på gymnasiet om de uppfyller vissa övriga krav.  

 

Projektet Fadderhem har bedrivit insatser för att stödja den aktuella gruppen i Uppsala med 

bland annat boende.  I ärendet föreslås kommunstyrelsen skapa möjligheter att förlänga 

projektet. Samtidigt föreslås en tillfällig insats under vintern för att möta det boendebehov 

som inte kan lösas genom Fadderhem. De nämnder som är berörda av den nya gymnasielagen 
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föreslås utreda och återrapportera förslag till en inriktning för det långsiktiga arbetet med de 

unga som omfattas av lagen.  

 

Beredning 

Ärendet har beretts av kommunledningskontoret och socialförvaltningen. Barn- och 

jämställdhetsperspektivet har beaktats i beredningen av ärendet. 

 

Föredragning 

I Uppsala kommun bedöms antalet så kallade tillståndssökande enligt den nya gymnasielagen 

(justeringar i lag 2017:353 och 2016:752) vara cirka 200 personer. De bor och går i skolan i 

kommunen och har i praktiken små möjligheter att själv lösa sitt boende. Varken 

Migrationsverket eller kommunen har något ansvar för att hjälpa dem, utöver de mycket 

begränsade möjligheter till stöd som socialtjänstlagen medger.  

 

För att stödja gruppen med bland annat boende inrättades projektet Fadderhem genom att 

socialnämnden i oktober 2017 beviljade Uppsala stadsmission föreningsbidrag för en insats 

som sträckte sig fram till 30 juni 2018. Projektet förlängdes till december genom att 

socialnämnden i april beviljade Uppsala stadsmission ytterligare föreningsbidrag om 5 

miljoner kronor. Genom insatsen har 130 unga vuxna i gruppen fått plats i fadderhem och ett 

80-tal fått boende i kollektivboenden. 

 

Socialnämnden har överlämnat en avrapportering av projektet till kommunstyrelsen där 

nämnden liksom Uppsala stadsmission uttrycker oro över projektets avslut vid årsskiftet. 

Kommunstyrelsen föreslås uppdra till socialnämnden att verka för att, i de delar nämnden 

finner väsentliga, förlänga projektet till juni 2019 samt säkerställa finansiering av uppdraget i 

förslaget till budget för nämnden nästa år.  

 

Som ett komplement till insatsen föreslås samtidigt socialnämnden ansvara för inrättandet av 

en tillfällig insats över vintern för att hantera ett akut behov av boende som inte kan lösas 

genom Fadderhem. Inriktningen är en kortsiktig och begränsad boendelösning av 

härbärgeskaraktär där målsättningen är att individerna ska hitta en annan boendelösning. 

Insatsen avgränsas till och med april 2019 och ska tillhandahålla 20-25 boendeplatser för de 

unga vuxna som omfattas av den nya gymnasielagen och som nu bor och går i gymnasieskola 

i Uppsala kommun. Lösningen är temporär i avvaktan på en mer långsiktig lösning, och gäller 

de som bor i kommunen idag. 

 

Socialförvaltningen bedömer att insatsen i första hand bör lösas genom samarbete med den 

ideella sektorn, men som alternativ ska uppdraget kunna lösas genom att förvaltningen 

inrättar ett boende i egen regi. För den händelse insatsen måste inrättas i egen regi har 

förvaltningen uppskattat kostnaden till 4,5 miljoner kronor vilket sätts som en maximal 

kostnadsram för uppdraget under perioden november 2018 och april 2019. Kostnader för 

uppdraget under 2018 bedöms kunna rymmas inom socialnämndens ram.  

 

Omkring 200 personer i kommunen förväntas i förlängningen ges tillfälligt uppehållstillstånd 

enligt gymnasielagen. Uppehållstillstånden gäller i 13 månader med möjlighet till 



omprövning och förlängning. Individerna kan därför förväntas vara kvar som elever i 

gymnasiet och boende i kommunen under en framtid. Utifrån den situation som den nya 

gymnasielagen skapat behöver en mer långsiktig inriktning utarbetas, både för de enskilda 

och för att de kommunala verksamheter som möter gruppen ska kunna arbeta effektivt. 

Socialnämnden, arbetsmarknadsnämnden och utbildningsnämnden föreslås gemensamt utreda 

och återrapportera förslag i ärendet till kommunstyrelsen senast i april 2019. 

 

I ärendet föreslås kommunen tillskriva regeringen om behovet av att kompensera 

kommunerna för ökade boendekostnader i och med inrättande av den nya gymnasielagen. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Uppdragen att förlänga fadderhemsprojektet och den kompletterande tillfälliga 

boendeinsatsen ska sammanlagt genomföras inom en ram av som mest 9,5 miljoner kronor.  

 

Den tillfälliga boendeinsatsen förväntas delvis kunna finansieras inom ram för socialnämnden 

för 2018 samtidigt som den slutgiltiga kostnaden är beroende av i vilken form socialnämnden 

löser uppdraget.  

 

För fadderhemsprojektets förlängning har ramen satts utifrån vad projektet kostade under sista 

halvåret 2018. Med uppdraget har socialnämnden tillsammans med Uppsala stadsmission att 

slutgiltigt fastställa kostnaderna för en förlängning.  

 

I samverkan med socialförvaltningen ska kommunledningskontoret säkerställa att nödvändiga 

resurser för uppdragen beaktas i förslaget till mål och budget 2019 - 2021. 
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