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VERKSAMHETSOMRÅDE

FLYKTINGVERKSAMHET

VERKSAMHET
Flyktingmottagande/familjer

Under 2016 har Tanums kommun tagit emot 107 nyanlända personer, 
det är 20 personer fler än 2015. De flesta nyanlända som kommit 
under året har valt att flytta hit genom att ordna med eget boende. 
Att antalet personer som valt att flytta hit på egen hand varit så 
stort kan delvis förklaras med att flera asylsökande som fanns på 
ett asylboende beläget i kommunen valde att stanna kvar när de fick 
uppehållstillstånd. Därefter har också vänner och släktingar till dessa 
personer flyttat till Tanum. 

Ensamkommande barn 

Under 2016 kom åtta barn till Tanums kommun. Det är betydligt 
färre än de 80 barn som kom 2015. Arbetet med barnen som kom 
2015 har pågått också under innevarande år. I kommunen har det 
under året funnits fem ungdomsboenden. I takt med att antalet barn 
blivit färre har boenden avvecklats och i slutet av året återstod tre 
boenden.
 Arbetet med att ta hand om de ensamkommande barnen och samti-
digt hitta en organisation med rätt antal platser och bra geografisk 
placering har varit omfattande. Därför har personalförstärkningar 
gjorts i verksamheten i form av utökade ledningsresurser. 
 Förändringen i verksamheten, lagstiftning, långa utredningstider i 
kombination med att de skrivs upp i ålder har skapat oro hos barnen. 

FRAMTID

Under 2017 förväntas 59 personer anvisas till Tanum, att jämföra 
med 39 för 2016. Tillsammans med antalet nyanlända som flyttar till 
kommunen på egen hand ger detta en prognos för att flyktingmottag-
andet blir mer omfattande än tidigare. En utmaning inför kommande 
år blir att ordna bostäder till de nyanlända som anvisas till kommunen.
 Flyktingpolitiken nationellt och ändringar i gällande lagstiftning 
påverkar verksamheten i kommunen och under 2017 innebär det 
flera stora utmaningar. Då tillfälliga uppehållstillstånd ges till barn och 
ungdomar samtidigt som Migrationsverket skriver upp i ålder påverkar 
detta barnen och i förlängningen kräver det ett annorlunda arbets- 
och förhållningssätt än tidigare. Uppdraget på ungdomsboendena är 
att säkerställa trygghet och kunna motivera dem som bor där, oavsett 
om det är personer som kommer få stanna i Sverige eller inte. Det 
finns en viss risk för att de barn som inte beviljas uppehållstillstånd 
och risk för att de som skrivs upp i ålder kommer att gömma sig för 
att inte bli utvisade. Kommunens socialtjänst ska förbereda sig för att 
kunna hantera en sådan situation.
 Migrationsverket har sagt upp en tidigare gällande överenskom-
melse med Tanums kommun kring mottagandet av ensamkom-
mande barn och ungdomar. Under 2017 kommer istället en annan 
ersättningsmodell att införas, något som kan komma att påverka hur 
flyktingverksamheten måste bedriva sitt arbete. 

Flyktingverksamheten är indelad i två områden, flyktingmottagande/familjer 
och ensamkommande barn. Kommunen har också en central handlingsplan 

och en centralt organiserad styrgrupp för flyktingfrågor. 

FLYKTINGVERKSAMHET
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MÅLSÄTTNING

Tanums kommun ska utifrån en solidarisk grundsyn ha ett årligt 
flyktingmottagande som motsvarar genomsnittet för riket samt 
verka för en god integration av de nyanlända. 
 Flyktingverksamheten har haft som mål att skapa tre språk-
praktikplatser inom omsorgsförvaltningen. 
 Verksamheten ska fördjupa samverkan med barn- och 
utbildningsnämnden samt med kommunala bostadsbolaget och 
privata hyresvärdar.

MÅLUPPFYLLELSE

Målsättningen med ett årligt flyktingmottagande som motsvarar 
genomsnittet för riket kan 2016 anses som uppfyllt, trots att 
en lagändring i mars medförde förändringar som påverkade hur 
många människor kommunen förväntades ta emot. Kommunta-
let, det vill säga det antal personer som anvisas till kommunen, 
var för året 39. Flyktingverksamheten har kunnat ta emot de 
enskilda och familjer som anvisats kommunen. 

Utöver detta har flyktingverksamheten också gjort insatser för 
68 nyanlända personer som flyttat till kommunen efter att ha 
ordnat med eget boende.  
 För att uppnå målsättningen att verka för en god integration 
av de nyanlända till Tanums kommun har en integrationsutveck-
lare anställts under året.
 Förändringsmålet att skapa praktikplatser inom förvaltningen 
och att verka för att övriga förvaltningar upprättar praktikplatser 
har uppnåtts till viss del. Två av tre tilltänkta praktikplatser har 
skapats inom förvaltningen och ett arbete är påbörjat för att 
skapa praktikplatser inom övriga förvaltningar. 
 Målet att fördjupa samverkan med barn- och utbildnings-
nämnden samt med hyresvärdar har också uppnåtts till viss del. 
Avtal har tecknats kring arbetet med nyanlända elever i grund-
skolan och sommarskola har genomförts. Samarbetsavtal med 
det kommunala bostadsbolaget är under arbete och kontakter 
med privata hyresvärdar har skett löpande under året. 
 

KOSTNAD FLYKTINGVERKSAMHET (tkr)

Bruttokostnaderna har ökat med 109,3 procent 
vilket främst beror på det kraftigt ökade 
mottagandet av ensamkommande barn från 
hösten 2015. 

PERSONALKOSTNADER (tkr)

Personalkostnaderna har ökat med 23 865 tkr 
under 2016.

BUDGETAVVIKELSE (tkr)

Flyktingverksamheten redovisar ett överskott 
2016 på 6 710 tkr.

OBELAGDA PLATSER/MÅNAD
Överskottet inom flyktingverksamheten 
beror på att kommunen har fått ersättning 
för avtalade platser oavsett beläggning.

ENSAMKOMMANDE BARN
Totalt antal ensamkommande barn med permanent uppehållstillstånd och asyl som Tanums kommun 
har ansvar för både på kommunens boenden, i egna lägenheter, familjehem, och placeringar utanför 
kommunen. 
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