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Överförmyndarnämnden
Eskilstuna Strängnäs

Yttrande - Godkännande av överenskommelse om
mottagande av ensamkommande barn i Strängnäs
kommun
Förslag till beslut
Överförmyndarnämnden tillstyrker förslaget från Strängnäs socialförvaltning om
att kommunen ska förbinda sig att med stöd av 7 b § förordning (2002:1118) om
statlig ersättning för asylsökande mfl. samt 30 § förordning (2010: 1122) om statlig
ersättning för insatser för vissa utlänningar att hålla 172 boendeplatser tillgängliga
för ensamkommande barn, varav minst 147 platser alltid ska vara tillgängliga för
asylsökande barn. Migrationsverket får anvisa asylsökande barn från och med 16 år
till och med 17 år.

Sammanfattning
Överförmyndarnämnden för Eskilstuna och Strängnäs kommuner har fått möjlighet
att yttra sig över förslag från socialförvaltningen i Strängnäs om överenskommelse
mellan Strängnäs kommun, Migrationsverket och Länsstyrelsen i Södermanlands
län avseende ensamkommande barn.

Förslag
Enligt det nuvarande avtalet mellan Strängnäs kommun, Migrationsverket och
Länsstyrelsen ska Strängnäs kommun hålla 60 boendeplatser för ensamkommande
barn, varav 18 av dessa alltid måste vara tillgängliga för asylsökande. I realiteten
har betydligt fler barn anvisats. Det nya fördelningstalet för 2016 är 146. Det
innebär att kommunen förväntas att så snart som möjligt ha tagit emot 146
ensamkommande barn. I praktiken en ökning med 40-talet barn jämfört med idag.
Under hösten kom många ensamkommande barn till Sverige. Migrationsverkets
prognos skrevs upp från 15 000 barn till 40 000 barn. Prognoserna för det fortsatta
mottagandet är extremt osäkra. Antalet ensamkommande barn som anländer till
Sverige har minskat. Under december 2015 kom 3 217 barn, medan det under
vecka 1 2016 kom 219 barn.
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Yttrande
Överförmyndarnämnden ansvarar för att en god man förordnas för asylsökande
ensamkommande barn som vistas i kommunen enligt Lag (2005:429) om god man
för ensamkommande barn. Beviljas barnet uppehållstillstånd, skall socialnämnden i
den kommun där barnet vistas hos rätten väcka talan om eller anmäla behov av en
särskilt förordnad vårdnadshavare enligt föräldrabalken, om inte särskilda skäl talar
emot det. När barnet fyller 18 år upphör godmanskapet utan särskilt beslut.
För att tillgodose behovet av god man för ensamkommande barn utbildar
överförmyndarkontoret i samarbete med andra studieförbund personer som anmält
intresse för uppdraget. Eftersom uppdraget som god man för ensamkommande barn
är tillfälligt har erfarna gode män regelbundet möjlighet att ta nya uppdrag.
Intresset för att vara god man åt ett ensamkommande barn är fortfarande relativt
stort. Trots det saknar för närvarande (2016-01-18) 34 barn en god man. Ansökan
om god man till dessa har inkommit till överförmyndarkontoret under november
och december 2015 samt januari 2016. Två kurser för om godmanskap för
ensamkommande barn kommer därför att starta vecka 4. Dessa kurser vänder sig
till intresserade i såväl Strängnäs som Eskilstuna. Förfrågan om att åta sig
ytterligare uppdrag ställs dessutom till gode män som gått utbildningen och som
har 1-5 uppdrag.
För att samtliga ensamkommande barn som enligt avtalet kommer att anvisas till
Strängnäs ska få en god man behöver ytterligare nya gode män rekryteras.
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