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Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslås besluta 
 
att  godkänna förvaltningens behovsplanering av boende för ensamkommande barn 
  
att  översända behovsplaneringen till kommunstyrelsen och styrelsen Uppsala vård och 
omsorg 
 
 
Ärendet 
 
Asylsökande ensamkommande barn 
Uppsala kommun har fram till den 1 december fått 421 anvisningar av ensamkommande barn. 
Vård och omsorg hade per 1 december 35 platser och Attendo 16 platser. Övriga platser har 
lösts via familjehemsplaceringar eller individavtal med företag som driver HVB och/eller 
konsulentstödd familjehemsvård. 
 
Uppsala kommuns fördelningstal för 2016 från Migrationsverket är 608 platser, 
fördelningstalet bygger på Migrationsverkets prognoser för 2016. Uppsala kommun planerar 
att teckna avtal om 400 platser fr.o.m. 15 januari 2016 men har en ambition om att under året 
stegvis skriva upp avtalet för att slutligen nå 608 platser.  
 
Den 15 december togs 20 platser till i drift av Vård och omsorg och planering finns om 
ytterligare 15 platser i januari och 24 platser i juni-juli. I januari ska även Uppsala 
stadsmission starta ett boende om 15 platser. I dagsläget saknas lokaler för fler boenden. 
 
För att uppnå målet om 608 platser saknas i beräknas ytterligare 135 asylplatser i HVB 
behövas under 2016, dessa kommer att behövas stegvis under hela året. Förslagvis enligt 
följande: 
 
 
 
 



Uppstartsdatum Antal platser 
2016-02-01 15 
2016-03-01 30 
2016-04-01 15 
2016-05-01 15 
2016-07-01 15 
2016-08-01 15 
2016-10-01 15 
2016-12-01 15 
Totalt 135 

 
Ensamkommande barn med permanent uppehållstillstånd 
Boende för ensamkommande barn med permanent uppehållstillstånd är i dag fördelat på 42 
platser i gruppboende, 19 platser i träningsboende och 28 platser i utslussboende. Av dessa 
står Vård och omsorg för driften av 17 platser i utslussboende och övriga ligger på 
entreprenadavtal med privata entreprenörer. Behovsplaneringen för 2016 är svår att göra då 
Migrationsverkets handläggningstider ökat kraftigt och fortsätter att öka, det är troligen först 
under 2017 det kommer blir ett stort behov av boenden för ensamkommande barn med 
permanent uppehållstillstånd. Det vi kan se är att det finns ett behov av att ställa om och öka 
alternativen genom den nya boendeformen stödboende, som är ett eget boende med anpassat 
stöd för barn och unga i åldern 16- 20 år. För barn i åldern 16–17 år ska det finnas särskilda 
skäl för att de ska kunna placeras i ett stödboende. Stödboende kan till exempel bestå av ett 
visst antal lägenheter och/eller en sammanhållen lokal. Föreslagen behovsplanering för 2016 
ser ut enligt följande: 
 

HVB Antal platser 
2016-04-01 15 
2016-08-01 15 
2016-10-01 15 
Totalt 45 

  Stödboende 
 2016-06-01 15 

2016-08-01 15 
2016-11-01 15 
Totalt 45 

 
Behovsplaneringen är ett förslag som baseras på Migrationsverkets prognoser och vårt avtal 
med Migrationsverket, datumen är ungefärliga förslag och planeringen kan revideras utifrån 
förändrade prognoser och förändringar i avtalet med Migrationsverket.  
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