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Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden

Tillskapande av boendeplatser för ensamkommande barn på
Vikadamm
Sektorn har på uppdrag av omsorgs-och arbetsmarknadsnämnden sett över möjligheterna att skapa
fler boendeplatser för ensamkommande flyktingbarn. En boendegrupp tillsattes under ledning av
utvecklingschefen. Arbetet i boendegruppen utkristalliserade ett förslag att frigöra ytor på
Vikadamm för att bereda plats för minst 15 boendeplatser. Arbetet för att frigöra ytorna är
påbörjat. När ytorna är iordningställda kan boendet verkställas omgående.

Förvaltningens beslutsförslag till Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden
Omsorgs-och arbetsmarknadsnämnden beslutar att notera informationen.

Irene Blomqvist
Verksamhetschef Individ- och familjeomsorgen

Elin Sundberg
Planeringssekreterare

Beslutsunderlag
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Migrationsverket tilldelar årligen varje kommun ett anvisningstal av ensamkommande barn och
ungdomar som kommunen ska ta emot. Behovet av boende och stöd för ensamkommande barn
och ungdomar bedöms ligga på en hög nivå under åtskilliga år. För år 2016 har Ale kommun har
ett avtal med Migrationsverket att hålla 115 platser tillgängliga för ensamkommande asylbarn. På en
4-5 årsperiod har Ale tagit emot cirka 108 barn. Ale köper 22 boendeplatser i andra kommuner.
I verksamhetsplan 2016 för omsorgs-och arbetsmarknadsnämnden får sektorn i uppdrag att ta
fram fler boendeplatser samt tillfälliga boenden för ensamkommande flyktingbarn.
Boendeplatser i Ale

Ale kommun har idag två boenden i egen regi som kan ta emot flyktingbarn. Vallmon Asylboende
rymmer 13 platser för ensamkommande flyktingbarn, alla platser är belagda. Spinneriet har 20
platser för ensamkommande flyktingbarn. Sedan hösten 2015 är Spinneriet överbelagt med upp till
28 ensamkommande barn. Planeringen är minska antalet platser för ensamkommande barn på
Spinneriet till cirka 14 platser. Syftet med minskningen är att frigöra platser för att kunna ta emot
andra typer av SoL-placeringar som ett led i tidiga insatser på hemmaplan. Ett utökande av
hemmaplanlösningar är ett av målen i nämndens Verksamhetsplan och budget 2016.
Boendegruppens förslag på nya boendeplatser

I samband med flyktingströmmen i hösten 2015 tillsattes en boendegrupp under ledning av
utvecklingschefen (en av undergrupperna till samordningsgruppen). Boendegruppen består av
tjänstemän från sektor kommunstyrelsen, omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden, sektor
utbildning, kultur och fritid samt sektor samhällsbyggnad.
Boendegruppen har arbetat fram ett förslag för att skapa fler boendeplatser för ensamkommande
flyktingbarn. Förslaget innebär att frigöra ytor på Vikadamm så minst 15 boendeplatser kan
tillskapas. Arbete pågår för att frigöra ytorna. När ytorna är iordningställda kan ett boende startas
upp omgående. Idag fungerar lokalerna som kontor för enhetschefer funktionshinder och för
hemsjukvårdens personal.
Samråd/samverkan
Arbetet med tillskapande av nya boendeplatser för ensamkommande flyktingbarn har skett via
boendegruppen. Boendegruppen består av tjänstemän från sektor kommunstyrelsen, omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden, sektor utbildning, kultur och fritid samt sektor samhällsbyggnad.
Ekonomisk bedömning/konsekvens
Kostnader för boendet täcks av intäkter från Migrationsverket.
Sektorns bedömning
Sektorns förslag att frigöra ytor på Vikadamm för att skapa minst 15 boendeplatser för
ensamkommande flyktingbarn bedöms vara i linje med omsorgs-och arbetsmarknadens uppdrag
beskrivet i nämndens Verksamhetsplan och budget 2016.
Genom att kommunen själva tillhandahåller fler boendeplatser inom kommunen minskar
kostnaderna för köpta platser i andra kommuner. Att Ale får fler boenden ökar möjligheten att
bättre möta de boendes behov genom att boendena kan differentieras.
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