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Diarienummer
Komplettering till ärendet gällande framtida organisation av
flyktingverksamheten
Kompletterande information till ärendet
Läget i Västerbotten
Utifrån den information som delgavs på Migrationsrådet 2018-10-19 så är
förväntat antal under 2018 mellan 40-53 ensamkommande barn (EKB),
(utfall till och med 15/10 är 35 EKB).
Prognos 2019 är ett mottagande på 66-70 barn, även om det innefattar stora
frågetecken och denna prognos kan sänkas när slutligt beslut kommer.
Länets inlandskommuner ges från 2019 möjlighet att ”nolla”
tilldelningsnivån, avstå från mottagande av EKB.
De kommuner som har för avsikt att fortsätta med EKB-mottagande under
2019 är: Skellefteå, Umeå, Vännäs, Lycksele, Sorsele, Malå.
Övriga kommuner har följande intentioner:
 Vilhelmina har på förslag att avsluta EKB hösten 2019 och då
meddela att ”nolla” kommunen.
 Robertsfors förslag är att avsluta mars 2019 meddela att ”nolla”
kommunen
 Åsele har familjehem och nästa steg är avtal med annan kommun
(”nolla”)
 Dorotea inget boende
 Vindeln har avtal med Vännäs
 Bjurholm har avtal med Vännäs
 Storuman har avtal med Malå
 Sorsele har avtal med vissa kommuner i Stockholm och har fått 4
placeringar 2018 utifrån detta.
Möjlighet att teckna avtal med Sorsele kommun
Norsjö kommun har fått förslag på avtal från Sorsele kommun. Avtalet kan
tillämpas både för att anvisa nya EKB men ger även möjlighet att överta
ansvar för nuvarande EKB placerade i Norsjö.
Ekonomi
Nuvarande omfattning av tjänster kopplade IFO’s verksamhet är 9,2
tjänster. Fördelningen är 7,2 socialsekreterare, 1,0 familjehemssekreterare
samt 1,0 utvecklingsledare.
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Av dessa 9,2 tjänster är 4,6 finansierade av flyktingmedel.
För 2019 är det redan en besparing planerad med 1,0 tjänst, dvs. i budget för
2019 finns 8,2 tjänster.
Om HVB-verksamheten avvecklas så kan IFO minska bemanning
ytterligare på socialsekreterare med 0,2 tjänster vilket motsvarar 111 000 kr.
Externt placerade ungdomar, samt ungdomar placerade på stödboende blir
kvar och ska fortsatt utredas och följas upp av socialsekreterare.
Den ekonomiska konsekvenserna efter år 2019 är mycket svåra att
förutsäga. Dock, eftersom merparten av ungdomar inskrivna i stödboendet i
Norsjö fyller 21 år under 2020 så bör även det ekonomiska åtagandet
minska.
Beslutsunderlag
Bilaga avtalsförslag Sorsele

