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1. Inledning
Bibliotekslagen (2013:801) ålägger alla kommuner att ha en biblioteksplan. Den ska antas av
kommunfullmäktige och omfatta all biblioteksverksamhet kommunen är huvudman för.
Planen ska bidra till att öka samordningen och höja kvaliteten i biblioteksverksamheten. Exakt
hur biblioteksplanen ska se ut är det upp till varje kommun att utforma, utöver lagkravet att
den ska präglas av samverkan och ha ett framträdande användarperspektiv samt vara
utvärderingsbar. Lindesbergs kommuns biblioteksplan 2017-2020 syftar till att främja
tillgänglighet, läsfrämjande arbete och integration.

2. Styrdokument
Lindesbergs kommuns biblioteksplan 2017-2020 har viktiga kopplingar till styrdokument på
olika nivåer. Nedan omnämns de viktigaste.

2.1 Nationella och övernationella
* UNESCOs folkbiblioteksmanifest (1947 rev 1994) samt UNESCOs
skolbiblioteksmanifest (1991) är viktiga internationella styrdokument som vägledning i
arbetet med att utveckla biblioteksverksamheter.
* Sveriges bibliotekslag 2014 (2013:801) är en anpassning av den tidigare bibliotekslagen
(1996:1596) till de omvärldsförändringar som skett samt att tillgodose behovet av
uppföljning.
* Skollagen (2010:800) innehåller kravet på skolbibliotek till alla elever.
* FN:s Barnkonvention understryker att alla barn har lika rättigheter och värde oavsett
språk, kultur, religion och funktionshinder.

2.2 Regionala och kommunala
* Region Örebro Läns Kulturplan 2016-2019 påpekar att biblioteken därför behöver bli
ännu mera attraktiva som mötesplatser och barnens rättigheter utifrån FN:s
barnkonvention behöver implementeras ytterligare i folkbibliotekens arbete.
* Region Örebro Läns Regionala biblioteksplan betonar läsfrämjande arbete bland barn
och unga samt vill bidra till att folkbiblioteken utvecklas ytterligare mot att fungera som
kulturella och gränsöverskridande demokratiska mötesplatser.
* Ungdomspolitisk strategi i Lindesberg betonar betydelsen av de ungas möjligheter till
delaktighet och inflytande över sin vardag och livssituation.
* I Lindesbergs kommunvision Utvecklingsstrategi Vision 2025 betonas social hållbarhet
genom ett brett utbud av kultur- och föreningsverksamhet som ökar kommunens
attraktivitet och bidrar till en levande kommun med en god folkhälsa. Social hållbarhet
uppstår då medborgarna känner delaktighet och inflytande och kan påverka sin
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livssituation. Genomförd utbildning och det livslånga lärande för att kunna vara en aktiv
samhällsmedborgare lyfts fram liksom vikten av en trygg social utveckling och att främja
en positiv hälsoutveckling för en befolkning som blir allt äldre.
* Avtal om samverkan för lokalt folkhälsoarbete mellan Hällefors, Ljusnarsbergs, Nora
och Lindesbergs kommuner samt Örebro läns landsting innebär att Lindesbergs kommun
aktivt ska använda samhällsplanering och kommunal verksamhet för att främja en jämlik
hälsa i befolkningen och motverka barnfattigdom.

3. Bibliotekens betydelse i samhället
Biblioteken tillhör samhällets viktigaste kultur- och bildningsinstitutioner. Folkbiblioteken är
ofta kommunens viktigaste offentliga rum där alla kan vistas på egna premisser.
Folkbiblioteken finns till för alla och nyttjandet ska vara avgiftsfritt. Skolbibliotekens främsta
uppdrag är att stödja skolans måluppfyllelse. Folk- och skolbiblioteken är en
grundförutsättning för det demokratiska samhällets utveckling. Uppdraget innebär att främja
litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt
kulturell verksamhet i övrigt.
De svenska bibliotekens långa tradition och relativt kontinuerliga utbud och arbetssätt möter
idag betydande samhällsutmaningar. Svåröverskådliga kulturella och ekonomiska
segregeringsprocesser präglar samhället alltmer och migrationen medför att
biblioteksanvändarnas behov ökar och breddas. Stora förändringar sker runt
mediekonsumtion, informationsnyttjande, läsförståelse och kulturskapande. Dessa
samhällsutmaningar påverkar bibliotekens roll i samhället och skapar ett förändringstryck på
hela bibliotekssektorn.
Att folkbibliotekens uppdrag även ska omfatta exempelvis det egna skapandet, den
konstnärliga förnyelsen, yttrandefriheten, och folkbildningen har varit viktiga perspektiv i den
nationella biblioteksdiskussionen under lång tid. Under senare år har det även i internationella
sammanhang formulerats ökade behov av att förhålla sig till biblioteket som en offentlig
samtalsarena och mötesplats. Kulturens ökade betydelse för städers attraktivitet och identitet
har dessutom på många platser resulterat i att bibliotekens fysiska utrymmen utformats som
offentliga upplevelse- och mötesplatser. Biblioteken har därmed blivit en del i orters och
städers strategiska utveckling, som mötesplatser som bidrar till att nya samhälleliga relationer
uppstår där kreativitet och innovation uppstår.
Värt att nämna i sammanhanget är FN:s Barnkonvention som understryker att alla barn har
lika rättigheter och värde oavsett språk, sin kultur och religion och funktionshinder. Varje barn
har rätt att uttrycka sin mening och få sin åsikt beaktad och respekterad. Barnens bästa skall
alltid vägleda beslut som berör barnen. Då Sverige har ratificerat barnkonventionen
aktualiseras bibliotekens viktiga uppdrag att ge alla barn rätt till utbildning, information och
till ett aktivt deltagande i samhället samt rätt till lek och fritid. I Region Örebro Läns kulturoch biblioteksplaner beskrivs hur folkbiblioteken behöver implementera FN:s barnkonvention
ytterligare och bli ännu mera attraktiva som mötesplatser. Vidare refererar man PISA
rapporten 2013 att minskad läsförståelse bland unga behöver motverkas.
Sverige har haft en bibliotekslag sedan 1996. Detta innebär att en av de största kommunala
kultursatsningarna i alla kommuner, folkbiblioteken, har varit lagstadgade i snart 20 år. Den
nya bibliotekslagen (2013:801) som trädde i kraft 1 januari 2014 kräver att alla kommuner ska
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ha en av kommunfullmäktige antagen biblioteksplan och kravet på utvärderingsbara
kommunövergripande biblioteksplaner har skärpts. Intentionerna i Unescos folkbiblioteksmanifest
återspeglas tydligare i bibliotekslagen och här finns också kravet på att alla skolor ska ha ett
tillgängligt skolbibliotek. Även Skollagen (2010:800) innehåller kravet på skolbibliotek till alla
elever. Dessutom finns det både i läroplanen för grundskolan (Läroplan för grundskolan,
förskoleklassen och fritidshemmet 2011) och förskolan (Lpfö 98 Reviderad 2010) målsättningar
som knappast kan uppnås utan ett fungerande biblioteksväsende. Det är skolan som ansvarar för
skolbibliotekens utformning och kvalitet.

4. Biblioteksverksamheten i Lindesberg
I bergslagskommunen Lindesberg bor ca 23 000 invånare. Befolkningen ökar något.
Kommunen är vidsträckt och inrymmer flera tätorter som tidigare utgjort egna kommuner.
Tätorterna, som också betraktas som serviceorter, är Fellingsbro, Frövi, Lindesberg och
Storå/Guldsmedshyttan. Ungefär 6 000 invånare bor utanför någon av tätorterna. Detta ställer
speciella krav på och utmaningar för den kommunala servicen. För folkbiblioteken innebär
det att arbeta med decentraliserad verksamhet som kräver större resurser på många plan. För
skolbiblioteksverksamhet är utmaningen likvärdigheten där eleverna i de många mindre
byskolorna har samma rätt till en kvalitativ skolbiblioteksverksamhet som de som bor i
centralorten.
Arbetstillfällena finns framförallt inom tillverkningsindustri och inom vård och omsorg.
Befolkningsökningen sker i huvudsak inom gruppen utrikesfödda. Både medelåldern och
antalet utrikesfödda är högre jämfört med riket i övrigt. Detta medför utmaningar som handlar
om å ena sidan levnadsmönster som kan innefatta ovana att ta del av offentliga kultur- och
bildningsresurser och å andra sidan betydande behov av språkstudier och levande mänskliga
mötesplatser.
Utbildningsnivån i kommunen är lägre än i riket. Att ha en god läsförmåga är en av de
viktigaste kompetenserna för en elev i sin skolutveckling och arbetet med att nå läroplanens
mål. Att främja läsintresset, både att läsa skönlitteratur och att ta del av faktatexter, är en
framgångsfaktor i skolans uppdrag i att ge eleverna en god läskompetens. Grundskolan i
Lindesberg arbetar läsfrämjande men ytterligare insatser behövs. Tillgänglighet till
skönlitteratur och framför allt inspirerande personal med pedagogisk- och
bibliotekariekompetens är viktiga faktorer för att skolan ska ge eleverna en god läsförmåga.
Bibliotekariekompetensen bidrar också till att stärka elevernas media- och
informationskompetens. Att många nyanlända barn och unga påverkas av hur förskolan och
skolan, men också folkbiblioteken, arbetar med tillgänglighet, läsfrämjande och integration är
i det närmaste en självklarhet. I Lindesberg kan den samlade biblioteksverksamheten bidra till
betydande kunskapsförmedling och kompetenshöjning genom att ett systematiskt
läsfrämjande arbete bedrivs där folkbiblioteket och skolbiblioteken samverkar och samfällt
utformar arbetsmetoder som ökar läsförståelsen.
Biblioteksverksamheten i Lindesbergs kommun är diversifierad. Två av kommunens
förvaltningar bedriver biblioteksverksamhet där folkbiblioteken har den största och mest
utåtriktade verksamheten. Förutom stadsbiblioteket som är fysiskt beläget i Lindesbergs
centrum finns tre filialbibliotek i orterna Fellingsbro, Frövi och Storå och en bokbuss. Utöver
detta finns ett gymnasiebibliotek och skolbiblioteksverksamhet i en del av kommunens
grundskolor. Förutom Lindesbergs kommun finns även andra aktörer som bedriver
biblioteksverksamhet inom kommunens geografiska område. Region Örebro län ansvarar för
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lasarettsbiblioteket och folkhögskolebiblioteket vid Fellingsbro folkhögskola.
Kriminalvårdsstyrelsen som ansvarar för biblioteksverksamheten på kriminalvårdsanstalten
Hinseberg. Denna biblioteksplan omfattar inte verksamheten som bedrivs av ovan nämnda
utomkommunala aktörer men flera biblioteksverksamheter utförda av olika aktörer
understryker potentiella samordningsförtjänster.
I anslutning till folkbiblioteket bedrivs också museiverksamhet. I en utredning från 2016
efterfrågas en högre grad av samordning mellan folkbiblioteksverksamheten och
kulturarvsverksamheten. Utredningen betonar behovet av att stadsbibliotekets lokaler i högre
grad bör fungera som en mötesplats, ett så kallat demokratiskt rum, för alla åldrar och
intressen som främjar gemenskap, kunskap och upplevelser.
Den digitala delaktigheten omfattar inte alla människor i Lindesberg. Det finns skäl att tro att
en betydande del av invånarna inte har vana vid Internet eller tillgång till dator. I Lindesberg
behöver därför folkbiblioteksverksamheten göras mer tillgänglig för alla genom ökade
öppettider på huvudbiblioteket och genom att filialer i serviceorterna utvecklas.
Vision 2025 betonar vikten av att främja en positiv hälsoutveckling för en befolkning som blir
allt äldre. En vedertagen uppfattning är att kulturella upplevelser som läsning verkar positivt
på hälsan. Med tanke på att kommuninvånarna har en högre medelålder än i riket finns det
därför många skäl att se till att även den äldre befolkningen i Lindesbergs kommun har en
likvärdig tillgång till folkbibliotekets tjänster. För att säkerställa den likvärdiga tillgången är
det viktigt att öka samverkan mellan socialförvaltningen och folkbiblioteken.
För Lindesbergs del finns två stora strukturella utmaningar, dels kommunens geografiska
omfattning och dels behovet av att höja utbildningsnivån. De potentiella resurserna ett
fungerande integrationsarbete genom läsning, bildning, upplysning och kulturell verksamhet,
kan frigöra kan inte överblickas. Kommunens sociala verksamhet är tillsammans med skolan
mycket viktiga aktörer för att utforma framtidens bibliotek i Lindesberg. Kommunens
invånare och geografiska struktur innebär att prioriteringarna i denna biblioteksplan kretsar
kring tillgänglighet, läsfrämjande arbete och integration.
För att nå framgång i valda prioriteringsområden betonas följande:
för tillgänglighet bland annat vikten av goda öppettider, brett medieutbud, tillgång till
bibliotekarier, närhet till bibliotek.
för läsfrämjande arbete sjösätts ett systematiskt läsfrämjande arbete där förskolan,
grundskolan, gymnasieskolan och folkbiblioteketet samverkar och utformar planer och
arbetsmetoder som ökar läsförståelsen och skapar förutsättningar för läsupplevelser för alla
barn och ungdomar.
för integration används ett interkulturellt förhållningssätt där människors möten, bildning,
digital delaktighet och fri åsiktsbildning understryker bibliotekens funktion som allas
gemensamma rum.

5. Mål
Lindesbergs kommuns biblioteksplan 2017-2020 är en kommunövergripande
samordningsstrategi för biblioteksverksamheten för att möta dagens och morgondagens
biblioteksbehov. Under 2017-2020 prioriteras arbetet mot följande mål:
7
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* Kommunens hela biblioteksverksamhet är tillgänglig.
* Barn- och utbildningsförvaltningen och tillväxtförvaltningen skapar genom formaliserad
samverkan förutsättningar för att alla barn och unga har god läsförståelse.
* All biblioteksverksamhet i kommunen är en mötesplats för integration.

6. Uppföljning
* Tillväxtförvaltningen, Barn- och utbildningsförvaltningen och Socialförvaltningen
formulerar i sina verksamhetsplaner från och med 2017 hur målen i biblioteksplanen
2017-2020 ska förverkligas i den egna verksamheten. Verksamhetsplanerna följs upp
varje år utifrån biblioteksplanens intentioner och behandlas av respektive nämnd.
* Lindesbergs kommuns biblioteksplan 2017-2020 revideras under år 2019 och återkommer
till fullmäktige under år 2020 tillsammans med en samlad analys av hur verksamheten
utvecklats och hur intentionerna i planen förverkligats i de olika nämndernas
verksamheter.
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TJÄNSTESKRIVELSE
2016-10-20
Socialförvaltningen
Jessica Öhlund
0581-810 84
Jessica.ohlund@lindesberg.se

Dnr

Socialnämnd

Utökning av korttidsverksamhet på hemmaplan
Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår nämnden besluta
•

Utöka korttidsverksamheten på funktionsstöd med extern
lägenhet till en kostnad av 71 520 tkr/år

•

Utöka med 1,5 årsarbetare till en kostnad av 610 000 tkr/år

Ärendebeskrivning
Björkstugan, korttidsvistelse utanför hemmet för barn och unga enligt 9
§ 6 har idag plats för 7 gäster/dygn. 16 personal fördelat på 13,54
årsarbetare arbetar i verksamheten. Korttidsvistelsen kan vara en
regelbunden insats eller en insats vid ett tillfälligt behov. Alla gäster har
en kontaktpersonal och en genomförandeplan, som utarbetas genom
samverkan med gästen, skolan, den anhörige, kontaktpersonalen och
enhetschefen. I gästens korttidsvistelse ingår omvårdnad, hjälp med
läxläsning, fritidsaktiviteter med mera. I dag är mellan 20-25 gäster
inskrivna på Björkstugan och fler väntar på att få plats. Korttidsboendet
är bemannat dygnet runt, nattetid finns två personal varav en med jour. I
korttidsvistelsen bör den unga gästen bland annat förberedas och tränas
inför ett eget framtida boende.
Idag har verksamheten ingen möjlighet att fördela olika målgrupper.
Barn och äldre blandas i verksamheten, vilket inte är optimalt.
Verksamheten har svårt att få ihop planering utifrån faktorer såsom
ålder, graden av utåtagerande och träning inför eget framtida boende så
kallad utslussningsverksamhet eftersom byggnaden inte alltid är
anpassad efter behoven.

Postadress
Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Besöksadress
Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

Telefon/fax
0581-810 00 vxl
0581-131 29 fax

E-post/www
kommun@lindesberg.se
http://www.lindesberg.se

Giro
Bankgiro 821-3134

Organisationsnr:
212000-2015
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts av enhetschef Marita Björkman och verksamhetschef
Jessica Öhlund.
Förvaltningens ståndpunkt/motivering till beslutet
Behov av korttidvistelse (9 § 6 LSS) hos barn och unga ökar. Vi ser att
vi kan hitta hemmalösningar och på så sätt minska dyra köp av externa
placeringar som vi har idag. Har vi tillgång att bedriva
utslussningsverksamhet så kan vi förebereda unga vuxna inför ett eget
boende.
På korttidsboenden finns barn och unga som har olika behov. Ofta
mycket olika sådana. För att få verksamheten att fungera bra krävs det
därför mycket av både ledning och personal och det förutsätter både
planering och flexibel användning av personalresurser och lokaler.
I dag har vi en stor efterfrågan om köp av korttidsplatser ifrån
närliggande kommuner såsom Nora, Ljusnarsberg, Ludvika samt Arboga
vilka inte har egna korttidsboende för barn och unga. I dagsläget är det
tre barn som väntar på plats från andra kommuner och två från vår
kommun.

Konsekvenser
I dagsläget köper vi korttidsplats externt för 7 500 kr/dygn och plats i
väntan på att få ledig plats på hemmaplan. Om verksamheten utökar med
en lägenhet i närheten av korttidsboendet kan verkställighet ske på
hemmaplan till en lägre kostnad, separera barn och äldre, ta emot
utåtagerande gäster i en lugnare miljö, arbeta med
tränings/utslussverksamhet samt hjälpa andra kommuner med fler
platser.
Om vi inte utökar korttidsboendet kommer vi att vara tvungna att säga
upp avtal med närliggande kommuner för att kunna tillgodose behoven
hos vår egen kommun, och samtidigt gå miste om intäkten från de sålda
platserna. Vi kan därmed inte heller genomföra den kvalitetshöjande
åtgärden som detta skulle innebära både för enskilda barn, unga och
vuxna samt hjälpa våra närliggande kommuner med att sälja platser som
vi gör idag.
Verksamheten säljer korttidsplatser till andra kommuner 3500kr/dygn
2015 sålde vi platser för 245 000kr
2016 har vi sålt platser för 385 000kr tom september månad.
Verksamheten beräknas starta 1 februari 2017
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Hemmalösning kostnader/år
1,5 årsarbetare med personalomkostnad
Lokalkostnad
Leasing data, brandlarm tillkommer
Möbler

610 000 kr
71 520 kr
Driftmedel finns

Totalkostnad/år

Madde Gustavsson
Förvaltningschef

681 520 tkr

Jessica Öhlund
Verksamhetschef

Meddelas för åtgärd:
Verksamhetschef för Funktionsstöd
Enhetschef korttidsboende Funktionsstöd

För kännedom:
Förvaltningschef
Ekonom
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TJÄNSTESKRIVELSE
2016-11-03
Socialförvaltningen
Malin Spiik
0581-812 90
Malin.spiik@lindesberg.se

Dnr 2016

Socialnämnden

Kvalitetsdeklaration
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår nämnden besluta
• Ta ställning till om kvalitetsdeklarationen motsvarar de
förväntningar socialnämnden har på Vård och Omsorg.
Ärendebeskrivning
Avdelningen för Vård och Omsorg fick på försommaren uppdrag av
nämnden att ta fram kvalitetskrav för verksamheten.
Ärendets beredning
Verksamhetschef, utvecklingsstrateg samt enhetschefer inom Vård och
Omsorg samt funktionsstöd har varit delaktiga i ärendets beredning.
Förvaltningens ståndpunkt/motivering till beslutet
Att ha tydliga kvalitetskrav på verksamheten gör det lättare för
kommunens invånare samt anställda att veta vad som förväntas.
För verksamheten innebär det också tydliga mål som ska uppfyllas samt
vilka avvikelser det blir utifrån dessa krav.

Raija Spjuth
Verksamhetschef

Malin Spiik
Utvecklingsstrateg

Meddelas för åtgärd:
Verksamhetschef VoO
Enhetschef VoO
Enhetschef myndighetskontor FS
För kännedom:
Förvaltningschef
Utvecklingsstrateg Socialförvaltningen

Postadress
Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Besöksadress
Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

Telefon/fax
0581-810 00 vxl
0581-131 29 fax

E-post/www
kommun@lindesberg.se
http://www.lindesberg.se

Giro
Bankgiro 821-3134

Organisationsnr:
212000-2015
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Kvalitetsdeklaration
För Vård och Omsorg i Lindesbergs Kommun

Strategi
Plan/program
›› Riktlinje
Regler och instruktioner
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Datum:
För revidering ansvarar: Utvecklingsstrateg Socialförvaltningen
För eventuell uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Verksamhetschef
Dokumentet gäller för: Vård och Omsorg
Dokumentet gäller till och med:

21

Innehåll
Kvalitetsdeklaration Vård och Omsorg ................................................................................. 4
Om kvalitetsdeklarationen ...................................................................................................... 4
Myndighetsutövning ................................................................................................................ 5
Hemtjänst i Lindesbergs kommun......................................................................................... 5
Städ ............................................................................................................................................ 6
Tvätt/klädvård ........................................................................................................................... 6
Inköp .......................................................................................................................................... 7
Byte del av insats..................................................................................................................... 7
Personlig omsorg ..................................................................................................................... 7
Matservice................................................................................................................................. 7
Ledsagare ................................................................................................................................. 7
Trygghetslarm .......................................................................................................................... 8
Korttidsboende ......................................................................................................................... 8
Särskilt boende i Lindesbergs kommun ............................................................................... 9
Sociala aktiviteter på särskilda boenden ............................................................................. 9
Hälso- och sjukvård/rehabilitering ....................................................................................... 10
Avgifter .................................................................................................................................... 10
Hälsofrämjande besök .......................................................................................................... 11
Träffpunkt ................................................................................................................................ 11
Dagrehabilitering .................................................................................................................... 11
Dagverksamhet ...................................................................................................................... 12
Anhörigstöd och avlösning i hemmet ................................................................................. 12

22

Kvalitetsdeklaration Vård och Omsorg
Om kvalitetsdeklarationen
Kvalitetsdeklarationen anger vilka grundläggande kvalitetskrav som ska finnas för olika
tjänster till personer inom Vård och Omsorg i Lindesbergs kommun.
Kvalitetsdeklarationen anger:
 vad den enskilde och dennes närstående kan förvänta sig av Vård och Omsorgs
tjänster
 vad som förväntas av den enskilde
Kvalitetsdeklarationen anger grundläggande kvalitetskrav för:
 Myndighetsutövning
 Hemtjänst i Lindesbergs kommun
 Särskilt boende
 Trygghetslarm
 Omvårdnad (personlig omvårdnad, matservice, ledsagning, hälso- och
sjukvård/rehabilitering)
 Avgifter
 Hälsofrämjande besök
 Dagrehabilitering
 Träffpunkt
 Anhörigstrateg och avlösning
Sociala tjänster ska enligt 3 kap. 3§ Socialtjänstlagen vara av god kvalitet.
Det förutsätter:
 att tjänsten ska vara likvärdig oavsett var den enskilde bor och oavsett vem som utför
insatserna
 att personalen ska ha lämplig utbildning och erfarenhet
 att utförande av insatser ska utgå från den enskildes behov och önskemål
 att alla ska bemötas med individuellt anpassade insatser efter sina behov och
förutsättningar
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Myndighetsutövning
Beslut om bistånd föregås av en utredning enligt 11 kap 1 § Socialtjänstlagen (SoL) och är en
individuell behovsbedömning. Biståndshandläggare bedömer vilka behov av hjälp den
enskilde har, omfattningen av insatsen varierar beroende på behov och vad som är beviljat
enligt biståndsbeslutet.

Du kan förvänta dig av oss att:
 en biståndshandläggare tar kontakt med dig via telefon eller hembesök inom fem
arbetsdagar efter det att vi fått din ansökan
 du har rätt att utifrån din ansökan att få ett beslut på vilka insatser du fått beviljat eller
avslag på, inom en månad från ansökningsdatum eller en månad efter det att vi fått
nödvändigt underlag
 du som är över 80 år och ansökt om trygghetslarm via förenklad handläggning
kontaktas av hemtjänsten för att planera dina insatser
 biståndshandläggare hjälper dig att överklaga om du inte är nöjd med beslutet

Hemtjänst i Lindesbergs kommun
Behov av hemtjänst kan tillgodoses dygnet runt i hela kommunen. Hemtjänst syftar till att
underlätta boendet och det dagliga livet när ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning gör det
svårt att klara sig själv. Ambitionen är att göra det möjligt för dig att bo kvar i det egna
hemmet så länge det är möjligt.
Personalen arbetar utifrån ett rehabiliterande förhållningssätt där målsättningen är att stärka
dina förutsättningar att leva ett självständigt liv i den mån det är möjligt.
Personalen arbetar utifrån ”Värdegrund i praktiken och etiskt förhållningssätt inom Vård och
Omsorg”.

Du kan förvänta dig av oss att:
 personal från hemtjänsten kontaktar dig inom fem arbetsdagar efter att ditt beslut om
nya insatser blivit beviljat av biståndshandläggaren, för att planera dina beviljade
insatser
 du får en hemtjänstpersonal som är din kontaktman (undantag för dig som enbart har
trygghetslarm/matdistrubition) som har kännedom om dig och ditt behov och som så
långt som möjligt svarar för kontakten med dig
 en individuell genomförandeplan ska vara färdig inom en månad efter det att insatsen
påbörjats (har du enbart trygghetslarm eller matdistribution så görs inte någon
genomförandeplan).
I genomförandeplanen ska det framgå hur, när och var de beviljade insatserna ska
utföras
Vi förväntar oss av dig att:
 din bostad är utformad så att personal kan ge dig insatser där kraven på en god
arbetsmiljö uppfylls. Detta kan till exempel innebära att du behöver ta emot olika
typer av hjälpmedel exempelvis höj och sänkbar säng
 vi får montera ett nyckelfritt lås på din dörr om hyresvärden tillåter det
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Städ
Städning utförs var tredje vecka, men variationer kan förekomma utifrån dina individuella
behov. Hemtjänsten städar 2 rum, kök och toalett vid varje tillfälle.
Storstädning ingår inte i ditt beslut. Med storstädning avses exempelvis vädra garderober,
städa källare/vind/förråd, putsa silver/kristallkronor, fönsterputs, ta ut stora mattor,
utomhusarbete och liknande.
Du kan förvänta dig av oss att:
 personal senast 2 vardagar före planerad städinsats kontaktar dig om vi inte kan utföra
insatsen
 du har möjlighet att under ett kalenderår få avfrostning av frys samt rengöring av
kyl/frys, ugn och spisfläkt. Dessa moment ska rymmas inom ramen för insatsen, viket
innebär att du får avstå viss del av din andra städning
 personal kan hjälpa dig med kontakter för att få storstädning genomförd
Vi förväntar oss av dig att:
 du kontaktar oss senast två vardagar före städningen vid ändring av planerad städinsats
 du är hemma när städinsatsen ska utföras
 du tillhandahåller fungerande städutrustning, i form av dammsugare, torkdukar,
golvmopp med hink och rengöringsmedel

Tvätt/klädvård
Tvätt/klädvård utförs varannan vecka, men variationer kan förekomma utifrån dina
individuella behov. Inom ramen för tvätt/klädvård ingår hjälp med maskintvätt, hänga tvätt, ta
ned, vika och lägga in rent i skåp. Tvättmaskinen ska finnas i bostaden eller i gemensam
tvättstuga. Mattvätt utförs inte.
Du kan förvänta dig av oss att:
 personal följer de tvättråd som finns
 personal senast två vardagar före planerad tvätt/klädvård kontaktar dig om vi inte kan
utföra insatsen
 du har möjlighet att få enstaka klädesplagg struket. Du kan också få hjälp med att sy i
en knapp och hänga ut och vädra kläder. Dessa moment ska rymmas inom ramen för
insatsen, viket innebär att du får avstå viss del av din andra tvätt/klädvårdsinsats
Vi förväntar oss av dig att:
 du kontaktar oss senast två vardagar före tvätt insatsen vid ändring av planerad
tvätt/klädvårdsinsats
 du är hemma när tvättinsatsen utförs
 du tillhandahåller tvätt/sköljmedel
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Inköp
Inköp avser en veckas normalförbrukning av livsmedel och utförs en gång per vecka.
Handling kommer att ske i en mataffär som kör ut varorna till dig. Betalning av dina matvaror
sker med kort eller faktura då vi inte hanterar kontanta medel.
Du kan förvänta dig av oss att:
 du har möjlighet att få hjälp med inköp på apotek och viss hjälp med återvinning.
Dessa moment ska rymmas inom ramen för beviljad insats.

Byte del av insats
Inom ramen för dina beviljade hemtjänstinsatser – städ, tvätt och inköp – har du möjlighet att
byta ut delar av en insats till något annat. Det kan till exempel vara en promenad, högläsning
av tidning eller bok, hjälp med skötsel av krukväxter, byte av gardiner, glödlampor eller
hämta något från vind/källare (inte tunga lyft). Väljer du att byta ut en del av insats till något
annat ska det rymmas inom ramen för dina beviljade insatser.
Du kan förvänta dig av oss att:
 du har möjlighet att byta ut delar av dina hemtjänstinsatser inom ramen för den
planerade tiden

Personlig omsorg
Utifrån dina individuella behov kan du via hemtjänsten få hjälp med exempelvis personlig
hygien, på- och avklädning, toalettbesök, förflyttning, tillredning av frukost, lättare kvällsmål,
hjälp att äta, ledsagning, social samvaro osv.
Behov av omfattande insatser kan uppstå av olika skäl. Insatser i hemmet kan beviljas dygnet
runt vid behov av omfattande omsorg eller vid insatser i samband med vård i livets slutskede.
Du kan förvänta dig av oss att:
 personalen ser till dina behov och integritet när de hjälper dig
 personalen bemöter dig med respekt och värdighet

Matservice
När du inte längre klarar tillagning av lunch kan du bli beviljad matservice, vilket innebär att
personal kommer och levererar en matlåda till dig en gång per dag, lunchtid.
Du kan förvänta dig av oss att:
 vid behov får du stöd vid din matsituation.
 Du får matlåda levererat till ditt hem
Vi förväntar oss av dig att:
• att du är hemma när maten levereras

Ledsagare
Har du behov av ledsagare för att sköta dina inköp, komma till sjuk- eller tandvård bör i första
hand någon anhörig/närstående eller frivilligorganisation/väntjänst följa med. Är detta inte
möjligt ser vi om behovet kan tillgodoses på något annat sätt exempelvis genom att
sjukvårdspersonal kan möta upp dig vid ankomst till sjukvårdsinrättning.
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Du kan förvänta dig av oss att:
 om inte anhörig/närstående eller någon annan kan följa med dig följer personal från
hemtjänsten dig om du har beslut om ledsagning.
Vi förväntar oss av dig att:
du avsäger dig tiden om det…

Trygghetslarm
Trygghetslarm ska fungera som en trygghet för dig som exempelvis är sjuk eller orolig för att
ramla.
Du som är 80 år eller äldre kan ansöka om trygghetslarm med förenklad biståndsbedömning,
det vill säga utan föregående behovsbedömning.
Trygghetslarmet innebär att du kan få kontakt med larmcentralen dygnet runt.
Får du beslut om enbart tillsynsbesök nattetid så görs dessa besök i första hand via
nattkamera.
Du kan förvänta dig av oss att:
 inom en vecka efter det du har blivit beviljat trygghetslarm skall larmet vara installerat
i din bostad
 larmcentrallen ringer upp och kontrollerar att ditt larm fungerar när du inte har använt
det på en månad. Larmet bevakas dagligen av hemtjänst som upptäcker exempelvis
strömbortfall
 när du har tryckt på ditt larm så får du kontakt med larmcentralen inom 3 minuter.
 du får besök av oss inom 45 minuter efter det att du tryckt på ditt larm om behov finns
Vi förväntar oss av dig att:
 du lämnar nycklar till din bostad
 du tar emot information om hur larmet fungerar
 vi får montera nyckelfritt lås på din dörr om din hyresvärd godkänner det

Korttidsboende
Korttidsboendet är ett stöd och komplement till hemtjänst. Det är en insats för att stödja
kvarboende. Du som bor hemma, men känner att tillvaron börjar bli tung och svår, kan under
en kortare tid ansöka om att få komma och bo på någon av kommunens korttidsplatser.
Du kan också komma till ett korttidsboende om du, efter exempelvis en skada eller sjukdom,
har behov av intensiv träning för att träna upp fysiska funktioner. Korttidsboende kan beviljas
av biståndshandläggare vid behov av träning, ökat behov av omvårdnad, växelvård och
avlastning/avlösning. Målet med vistelsen är att genom rehabiliterande träning, stödja och
hjälpa dig att bibehålla, stärka eller återfå olika funktioner.
Du kan förvänta dig av oss att:
 en individuell genomförandeplan upprättas samma vecka du kommer till
korttidsboendet. I genomförandeplanen ska det framgå hur, när och var de beviljade
insatserna ska utföras.
 en eller två i personalgruppen blir din/dina kontaktmän, dessa personer har ett större
ansvar för dig och din vård och omsorg
 vi tvättar dina kläder i maskin, kemtvätt, mangling och handtvätt ingår inte
 trygghetslarm och säng ingår
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det finns möjlighet för personalen att sköta mindre inköp, dina pengar förvaras då i
värdeskåp och redovisas till dig eller anhöriga. Vi kan dock inte ansvara för
värdeföremål.

Särskilt boende i Lindesbergs kommun
Personalen arbetar utifrån ett rehabiliterande förhållningssätt där målsättningen är att stärka
dina förutsättningar att leva ett självständigt liv i den mån det är möjligt.
Personalen arbetar utifrån ”Värdegrund i praktiken och etiskt förhållningssätt inom Vård och
Omsorg”.
Du kan förvänta dig av oss att:
 en eller två i personalgruppen blir din/dina kontaktmän, dessa personer har ett större
ansvar för dig och din vård och omsorg
 en individuell genomförandeplan ska vara färdig inom en månad efter det att du flyttat
in. I genomförandeplanen ska det framgå hur, när och var de beviljade insatserna ska
utföras.
 vi tvättar dina kläder i maskin, kemtvätt, mangling och handtvätt ingår inte
 trygghetslarm och säng ingår i alla lägenheter
 du får vid inflytt en nyckel till din egen lägenhet
 det finns möjlighet för personalen att sköta mindre inköp, dina pengar förvaras då i
värdeskåp och redovisas till dig eller anhöriga. Vi kan dock inte ansvara för
värdeföremål.
Vi förväntar oss av dig att:
 din bostad är utformad så att personal kan ge dig insatser där kraven på en god
arbetsmiljö uppfylls. Detta kan till exempel innebära att du behöver ta emot olika
typer av hjälpmedel exempelvis en personlyft
 dina privata kläder ska vara märkta

Sociala aktiviteter på särskilda boenden/ korttidsboende
På våra särskilda boenden ska det finnas tid för meningsfulla aktiviteter. På samtliga enheter
finns särskild personal som på deltid ansvarar för att anordna aktiviteter för de boende.
Återkommande aktiviteter skiftar på de olika särkskilda boendena, men återkommande
aktiviteter är bingo, syjunta och gymnastik. Därutöver ordnas med jämna mellanrum
utflykter, anhörigträffar och olika evenemang.
De särskilda boendena samarbetar med lokala frivilligorganisationer som exempelvis
väntjänst, Lions och kyrkan.
I Lindesbergs kommun finns en katalog över aktivitetsutbud och föreningsliv som finns för
äldre i kommunen.
Du kan förvänta dig av oss att:
 om du har beslut på social aktivitet, ska det finnas dokumenterat i din
genomförandeplan när och hur den sociala aktiveringen ska genomföras.
 enklare gemensamma aktiviteter anordnas 4 gånger/vecka för de som önskar, exempel
på dessa aktiviteter kan vara högläsning, fika och bingo. Denna information ges
muntligt samt att det på varje särskilt boende aviseras på de anslagstavlor som finns.
 du har rätt till en enskild aktivitet per vecka med din kontaktman
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Vi förväntar oss av dig att:
 du eller dina närstående under upprättandet av genomförandeplanen uttrycker dina
önskemål avseende social aktivitet

Hälso- och sjukvård/rehabilitering
I ordinärt boende ansvarar primärvården för hälso- och sjukvårdsinsatser. Vissa hälso- och
sjukvårds insatser kan primärvården eller slutenvården ge den kommunala hemsjukvården i
uppdrag att utföra. Efter inskrivning i hemsjukvården kan sjuksköterska eller arbetsterapeut
utföra detta i hemmet eller hemtjänstpersonalen på delegation av sjuksköterska eller
arbetsterapeut. etta kan till exempel handla om insulingivning, läkemedelshantering eller
träning.
Du kan förvänta dig av oss att:
 vi kommer på utsatt tid
 vi senast dagen innan planerad rehabilitering hör av oss om vi inte kan komma
Vi förväntar oss av dig:
 du är hemma på bestämd tid eller avbokar tiden vid förhinder

Avgifter
Avgifter utgår enligt Lindesbergs kommuns regler för avgiftsberäkning enligt maxtaxa.
Inkomstprövning sker alltid vilket kan ge dig en lägre avgift.
Beslut om taxa fattas av kommunfullmäktige. Avgiftens storlek är beroende av vars och ens
aktuella nettoinkomster och ränteinkomster av kapital samt boendekostnad. Det finns ett
högkostnadsskydd för Vård och Omsorg – det vill säga en högsta avgift för hemtjänst. För att
beräkna avgiften måste kommunen få de aktuella uppgifter som behövs av dig. Vid
fastställande av avgift förutsätts att du sökt bostadsbidrag från försäkringskassan.
Du kan förvänta dig av oss att:
 om du inte är nöjd har du möjlighet att överklaga inkomstberäkningen, avgiften och
förbehållsbeloppet.
 om du behöver stöd hjälper avgiftshandläggaren dig.
Vi förväntar oss av dig att:
 du tillhandahåller oss aktuella och relevanta uppgifter om dina inkomster och
boendekostnader
 avbokar besök när du har förhinder för att förhindra eventuella straffavgifter för ej
avbokade besök
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Hälsofrämjande besök
Vård och Omsorg arbetar för att främja hälsa och skapa trygghet för kommunens seniorer. För
dig som fyller 80 innevarande år, bor i eget boende och som inte redan har kontinuerlig hjälp
av hemtjänsten, erbjuder vi ett hälsofrämjande besök enskilt eller i grupp.
Tanken med besöket är att du ska få möjlighet till personlig information om vilket utbud som
finns i din kommun och inom regionen samt råd och stöd om så önskas. Under besöket
samtalar vi om hur du upplever din hälsa, vardagsliv och vilka dina behov och önskemål är.
Vid besöket kan vi diskutera om hur man kan anpassa boendet för att underlätta det dagliga
livet och minska risken för fallskador, vart man vänder sig om behov av stöd uppstår och
mycket mer. Du kan också få information och hjälp med lotsning till verksamheter eller
personer för just dina behov.
Besöket är frivilligt och kostnadsfritt. Den person som besöker dig har tystnadsplikt.
Du kan förvänta dig av oss att:
 för dig som fyller 80 innevarande år, bor i eget boende och som inte redan har
kontinuerlig hjälp av hemtjänsten, erbjuder vi ett hälsofrämjande besök i det egna
hemmet eller i grupp.
 om du önskar skickar vi gärna information hem till dig
Vi förväntar oss av dig:
 du tar kontakt med oss efter du fått information om du är intresserad av ett
hälsofrämjande besök
 att du avbokar tiden om du får förhinder

Träffpunkt
Det finns 4 träffpunkter i olika delar av kommunen där erbjuds såväl dagrehabilitering som
social rehabilitering.
Social rehabilitering är till för dig som av olika skäl inte har möjlighet att vara lika aktiv som
tidigare och som vill delta i olika aktiviteter i en social gemenskap. Träffarna är kostnadsfria
och erbjuds två till tre tillfällen i veckan och du väljer själv vilka dagar du vill komma.
Färdtjänst ordnas och bekostas av dig som besökare. Kaffe serveras till självkostnadspris.
Du kan förvänta dig av oss att:
 Vi informerar lokalt på varje träffpunkt vid stängningsdagar

Dagrehabilitering
Dagrehabiliteringen är till för dig som bor i ordinärt boende och som efter en längre
sjukdomsperiod eller skada har ett behov av att träna upp dina förmågor för att klara ditt
dagliga liv så självständigt som möjligt samt få råd och stöd. Du träffar andra
med liknande behov av träning, aktivitet och social gemenskap. För att gå på
dagrehabiliteringen krävs en remiss från arbetsterapeut.
Du kan förvänta dig av oss att:
 vi hör av oss senast dagen innan vid inställt besök
Vi förväntar oss av dig att:
 du vid behov av dagrehabilitering tar en kontakt med kommunens arbetsterapeut
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att du avsäger dig i tid…. Vid förhinder

Dagverksamhet
Vård och omsorg bedriver dagverksamhet till personer med demenssjukdom som har behov
av social samvaro, stimulans och rutiner i vardagen. Dagverksamheten riktar sig till personer
med demens. På dagverksamheten arbetar personal med lång erfarenhet av demenssjukdomar.
För att delta i dagverksamheten krävs ett beslut från biståndshandläggare.

Anhörigstöd och avlösning i hemmet
Att stötta eller vårda en annan människa är en mycket värdefull insats men kan ibland kännas
ensam och tung. Syftet med kommunens anhörigstöd är att stödja anhöriga så att de skall
orka, få möjlighet till egen tid och att de kan känna sig trygga i rollen som anhörig. Syftet är
också att ta tillvara på den vilja och kraft som finns hos de anhöriga och andra så att de kan ge
och få stöd och hjälp av varandra.
I kommunen finns olika former av anhörigstöd som stöttande samtal, mötesplatser –
studiecirklar, hjälp till självhjälps grupper, trygghetsplats med mera. En del sker i
samarrangemang med frivilligorganisationer, föreningar och församlingar, eller helt i de olika
aktörernas egen regi.
Med anhörig menas en person inom familje- eller släktkretsen som bistår en annan. Det kan
även vara en granne eller vän som i anhörigas ställe antar "funktionen" som anhörig.
Avlösning i hemmet har du möjlighet att få om du vårdar din make/maka eller annan
närstående med omfattande behov.
Insatsen är kostnadsfri upp till 10 timmar/månad, och ingen biståndsbedömning krävs.
Du kan förvänta dig av oss att:
 du tillsammans med anhörigstrateg kan diskutera vilket stöd just du behöver
 du kan få avlösarservice alla dagar i veckan mellan klockan 8.00-21.30
Vi förväntar oss av dig att:
Att du avsäger dig… vid förhinder

Om du inte är nöjd:
Om du eller dina närstående inte är nöjda med de insatser du får,
eller om du har synpunkter som rör verksamheten inom
hemtjänsten, kontakta ansvarig chef via kommunens växel
0581 – 810 00 eller gå in på www.lindesberg.se
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RAPPORT
2016-10-27
Socialförvaltningen
Lena Uvhagen
0581-812 12
Lena.uvhagen@lindesberg.se

Rapport - ekonomisk analys av införande av
valfrihetssystem enligt LOV för servicetjänster
inom hemtjänsten
1. Bakgrund
1.1 Lagstiftning
Lagen om valfrihet (LOV) trädde i kraft 2009 och är ett alternativ till
lagen om offentlig upphandling (LOU). Någon av dessa båda lagar
måste väljas om kommunen inte driver verksamheten i egen regi. LOV
reglerar vad som ska gälla när myndigheter inför kundval.
Valfrihetssystemen ska ge medborgarna möjligheten att välja mellan
olika leverantörer av tjänster inom vård och omsorg. LOV gäller vissa
tjänster inom hälsovård och socialtjänst, som primärvård inom
landstingen och äldreomsorg och omsorg om personer med
funktionsnedsättning inom kommunerna. Alla landsting ska sedan den 1
januari 2010 ha valfrihetssystem – vårdval – inom primärvården. I
landstingens övriga verksamhet och i kommunernas verksamhet är det
upp till varje kommun eller landsting att utforma och införa system
enligt LOV.
Lagen innebär att den upphandlande myndigheten ska godkänna alla
sökande som uppfyller de krav som angetts i annonsen och
förfrågningsunderlaget. LOV ger således företag etableringsfrihet inom
de ramar lagen anger och de krav kommunen ställt upp i
anbudsförfrågan. Den ansvariga nämnden har ansvaret för hur
verksamheten bedrivs oavsett om det är i egen regi eller upphandlat via
LOU eller LOV. Lagen innebär att landstinget/kommunen är skyldiga att
lämna information om samtliga leverantörer som myndigheten tecknat
kontrakt med till de enskilda personer som ska välja. För den som inte
väljer ska ett så kallat ickevalsalternativ tillhandahållas.
1.2 Uppdrag och tillvägagångssätt
Socialnämnden gav 2016-08-18 förvaltningen i uppdrag att ta fram
kvalitetskrav för servicetjänster (eget ärende) samt en ekonomisk
analys för införandet av valfrihetssystem enligt LOV för servicetjänster
inom hemtjänsten.
En arbetsgrupp bestående av socialförvaltningens utvecklingsstrateger,
ekonomer och upphandlare har under hösten arbetat med uppdraget.
1.3 Tidigare utredning av LOV
Postadress
Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Besöksadress
Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

Telefon/fax
0581-810 00 vxl
0581-131 29 fax

E-post/www
kommun@lindesberg.se
http://www.lindesberg.se

Giro
Bankgiro 821-3134

Organisationsnr:
212000-2015
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I november 2009 presenterades en förstudie kring LOV i Lindesbergs
kommun som utfördes av PwC. I utredningen framförs ett antal områden
som behöver utvecklas/åtgärdas innan valfrihetssystem enligt LOV kan
startas:
Enbart städtjänster (som var föremål för den utredningen) troligtvis
innebär för liten volym för att påverka nyföretagande i någon större
omfattning. Utredarens rekommendation var att övriga servicetjänster
och möjligtvis även omvårdnadsinsatser bör omfattas.
Den organisatoriska åtskillnaden mellan myndighetsutövning och
verkställighet bör förtydligas genom att rollfördelning och processer
bearbetas.
Material för information om valfrihetssystemet och tillgängliga
leverantörer behöver tas fram, liksom administrativa förutsättningar och
rutiner för att hantera den enskildes val av utförare samt modeller för
uppföljning av den interna och externa verksamhetens kvalitet.
Sedan utredningen genomfördes 2009 har en hel del utvecklingsarbete
skett inom organisationen. Bland annat har en ny enhet för
myndighetsutövning organiserats vilket innebär att den organisatoriska
gränsen mellan myndighetsutövning och verkställighet har förtydligats. I
övrigt kvarstår många av de åtgärder inför ett eventuellt införande av
LOV som utredaren pekar på.

2. Förutsättningar
2.1 Marknaden
Det är inte helt lätt att kartlägga potentiella lokala leverantörer som
levererar hushållsnära tjänster. Svårigheten ligger först och främst i att
det inte finns något bra och lättsökt företagsregister. Dessa företag är
oftast också registrerade med flera verksamhetsområden vilket gör det
svårare att veta om de är potentiella eller inte. Dessutom är tänkta
volymer av uppdrag ganska begränsat vilket förmodligen påverkar
intresset negativt. Nedan är en hyggligt kvalificerad uppskattning av
befintliga leverantörer i KNÖL området.
Lindesbergs kommun
Nora kommun
Hällefors kommun
Ljusnarsbergs kommun

3 st
10 st
3 st
4 st

I området runt KNÖL finns det ytterligare tänkbara leverantörer men det
är svårt att spekulera om hur stort intresset är, för att få mer exakta
uppgifter krävs en mer djuplodad kartläggning. Om man inför LOV i
kommunen kan man också fundera på om det skulle generera några nya
företag. Avgörande för intresset beror nog sannolikt på hur man väljer
att affärspaketera LOV tjänsterna.
2.2 RUT
RUT är en förkortning av Rengöring, Underhåll och Tvätt, och infördes
den 1 juli 2007. Begreppet RUT-avdrag används för att beskriva
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möjligheten till skatteavdrag för hushållsarbete. Exempel på tjänster är
städning och trädgårdsarbete. Avdrag ges enbart för arbetskostnad.
Grundkravet för utnyttjande av rutavdrag är att arbetet utförs i köparens
bostad.
Riksdagen beslutade om nya regler för rutavdraget från 2016:
1. RUT-avdraget medges fortfarande med 50% av arbetskostnaden men
maxbeloppet minskas till 25 000 kr för personer som inte fyllt 65 år. Har
den enskilde fyllt 65 år vid årets ingång har man fortfarande rätt att göra
RUT-avdrag upp till 50 000kr.
2. RUT-avdrag för städning begränsas till att endast innefatta enklare
städning eller annat rengöringsarbete samt flyttstädning.
3. RUT-avdrag för matlagning togs bort.
4. IT-tjänster, vissa IT-tjänster kommer att ge rätt till RUT-avdrag när de
utförs i köparens bostad.
2.3 Volymer
Lindesbergs kommun består utav sex hemtjänstgrupper vilka är
geografiskt fördelade i kommunen. De består totalt utav 109,17
årsarbetare exklusive nattpersonal. Hemtjänsten innefattar två
huvudområden, omvårdnad- samt servicedelar. Under september månad
hade kommunens hemtjänstgrupper totalt 12 900 utförda timmar. Utav
dessa utgjorde 4811 timmar servicetjänster, vilket motsvarar cirka 37
procent av dess totala timmar. Ställs denna procentuella del i förhållande
till årsarbetare utgör servicetjänster cirka 40 årsarbetare. Totala
brukarantalet som hade någon form av hemtjänst under september
månad uppkom till 467 stycken, där 71 personer, det vill säga 15,2
procent enbart hade någon form av servicetjänst, se diagram nedan.
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Befolkningsprognos
De närmaste fem åren beräknas åldersgruppen 65-79 år öka med ca 100
personer. Åldersgruppen 80-89 år beräknas också öka med ca 100
personer och gruppen 90+ beräknas minska något. Det är de två äldsta
grupperna som är störst konsumenter av vård och omsorg inklusive
servicetjänster.
Idag är 6,4 % av medborgarna över 65 år beviljade hemtjänstinsatser.
Givet att andelen som beviljas hemtjänstinsatser är ungefär densamma så
innebär inte den demografiska utvecklingen någon nämnvärd ökning av
hemtjänstinsatserna de närmaste fem åren. Därefter beräknas en större
ökning ske.
2.4 Timkostnad hemtjänsten
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Timkostnaden för kommunens hemtjänst har efter september månad en
smittkostnad på 456 kronor, i denna summa ingår samtliga kostnader
exklusive lokalhyra. Det som gör timkostnaden aningen diffus är dels
bilåkning, detta då hemtjänstgrupper däribland har långa distanser till
brukare och den verkliga bilåkningstiden finns inte medräknad fullt ut i
kostnaden. Somliga hemtjänstbesök kräver dessutom dubbelbemanning
av personal och vid ett sådant besök städar den ena medan den andre
sköter personlig omvårdnad. Detta bidrar till att tiden servicedelen då
inte syns eftersom tiden är beräknad för omvårdnadsdelen.
Timkostnaden påvisar dessutom endast beviljad tid och inte utförd tid.

2.5 Resurser initialt
Resurser kommer att åtgå till att förbereda ett införande av LOV.
Mycket arbete återstår gällande kommunens egen hemtjänstorganisation
innan ett valfrihetssystem kan införas. Exempelvis behöver
timkostnaden för hemtjänsten analyseras och åtgärder vidtas för att den
ska kunna tillämpas i ett valfrihetssystem. Ett annat exempel är att
organisationen behöver hitta modeller för uppföljning som även kan
tillämpas på externa leverantörer.
Initialt krävs också en hel del arbete för att hitta en modell för själva
valfrihetssystemet. Här ingår både små och stora frågor som hur
förfrågningsunderlaget ska se ut, hur och när information ska lämnas ut
till enskilda och anhöriga, hur ickevalalternativet ska utformas, hur
besluten ska verkställas, hur faktureringen och kontrollen av denna ska
ske och hur uppföljning ska gå till med mera.
Till detta bedöms minst en tjänst (projektanställning) á ca 500 tkr åtgå
under ca ett års tid.
2.6 Resurser löpande
Administrationen kring godkännande och avtalsskrivande med
leverantörer bedöms rymmas inom befintliga upphandlingsresurser.
Administrationen kring information, handläggning och uppföljning ökar
med ett införande av LOV.
Enligt lagen och dess förarbeten ska konkorrensneutralitet råda bland de
utförare som ingår i valfrihetssystemet, vilket innebär att ett litet företag
med små resurser ska ges samma förutsättningar som ett stort företag
med stora resurser. Enligt vår tolkning innebär detta att kommunen bör
ansvara för exempelvis informationsmaterial om de olika utförarna för
att det ska se ut på ett likartat sätt oavsett utförare. Därmed behöver ett
system för information tas fram, såväl tryckt information som
information på kommunens hemsida.
För biståndshandläggarna ökar administrationen genom att de behöver
hålla sig uppdaterade om vilka utförare som finns inom systemet och att
informera enskilda om hur systemet fungerar samt bistå den enskilde i
valet av utförare.
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Bedömningen är att så länge det handlar om att tillämpa LOV enbart på
servicetjänster inom hemtjänsten behövs inga större justeringar (i form
av moduler eller annat) göras i verksamhetssystemet Viva.
Bedömningen är också att de externa leverantörerna inte skulle behöva
tillgång till Viva för dokumentation, vilket i så fall hade inneburit extra
kostnader.
Vidare bedöms inflödet av leverantörsfakturor, som idag hanteras av
kommunens centrala ekonomiavdelning, inte öka i sådan utsträckning att
det inte kan hanteras inom befintlig organisation.
2.7 Uppföljning
Den ekonomiska uppföljningen av grundkraven i avtalen kan delvis ske
per automatik via en köpt tjänst som innebär en kostnad på ca 500
kr/leverantör och år. Många av de övriga kraven i avtalet ingår i
kvalitetsuppföljningen.
Kvalitetsuppföljningen innefattar två delar; löpande planerad
uppföljning och ”vid-behovs-uppföljning” som initieras av exempelvis
inkomna klagomål eller andra signaler som visar att extra uppföljning
krävs. Kvalitetsuppföljningen bör ske dels genom kvantitativa
undersökningar såsom brukarenkäter. Dels genom kvalitativa
uppföljningar såsom uppföljningsträffar med utförarna och stickprover,
vilket är relativt resurskrävande. Kvalitetsuppföljningen beräknas
omfatta minst 10 timmar/utförare och år.
En viktig kontrollpunkt är att säkerställa att fakturaunderlaget stämmer
överens med de tjänster som utförts. Då vård och omsorg idag har all
verksamhet i egen regi finns ingen kontrollfunktion för fakturering.
Verksamhetens avgiftshandläggare sköter faktureringen till den enskilde.
Kontrollfunktionen gäller leverantörsfaktureringen, där ett system
behövs för att kontrollera att antalet utförda timmar stämmer överens
med den summa som leverantören fakturerar kommunen. För att kunna
göra detta krävs dels möjligheten att mäta utförd tid (se avsnitt 3.2), dels
personella resurser för att sköta kontrollen.
Den totala siffran/kostnaden för detta är svår att beräkna i dagsläget då
omfattningen av uppföljningen och kontrollen är beroende av hur många
utförare kommunen har avtal med inom ramen för LOV. Bedömning är
dock att det skulle åtgå en tjänst för att arbeta med de arbetsuppgifter
som tillkommer gällande avtalsuppföljning, kvalitetsuppföljning och
kontrollfunktion för fakturering för de externa utförarna. Därmed
tillkommer en kostnad på ca 500 tkr.

3. Kopplingar till övriga pågående utvecklingsarbeten
Inom kommunens vård och omsorg pågår en del utvecklingsarbeten som
är viktiga att beakta när det gäller ett eventuellt införande av LOV.
3.1 Höjd bemanningen inom vård och omsorg
Avdelningen för vård och omsorg arbetar under 2017 med att höja
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bemanningen inom vård och omsorg. Projektet syftar till att minska
sjukskrivningarna, öka arbetsglädjen, förhöja kvaliteten på
genomförandeplanerna och få en optimal planering med TES.
Målen med projektet är att reducera antalet delade turer i hemtjänsten,
höja sysselsättningsgraden så att inga tjänster under 75 % ska finnas i
hemtjänsten, höja kvaliteten i genomförandeplanerna samt att skapa en
central planering i TES.
Hur detta arbete skulle påverkas av ett införande av LOV för
servicetjänsterna inom hemtjänsten är oklart. Å ena sidan skulle det
kunna vara positivt genom att tid frigörs för grupper som idag tar in
extra resurser. Å andra sidan skulle de ekonomiska ramarna för
hemtjänstgrupperna behöva minskas i och med att timmar som idag
utförs i kommunens regi försvinner till externa utförare.
3.2 Utförd tid
Vår bedömning är att möjligheten att mäta utförd tid är en förutsättning
för att LOV ska kunna fungera inom någon del av hemtjänsten.
Leverantörsfaktureringen bör grunda sig i den utförda tiden och inte på
schablonersättning av biståndsbeslutet. Fakturering som grundas i den
faktiskt utförda tiden blir mer korrekt och således att föredra. I dagsläget
kan hemtjänsten inte mäta utförd tid. Med införandet av nyckelfri
hemtjänst skulle dock detta vara möjligt. Införandet av nyckelfri
hemtjänst planeras under 2017. Dock behöver frågan hur externa
leverantörer mäter utförd tid utredas vidare; om det ska ske via TES eller
på annat sätt, samt vilka kostnader det innebär.

4. Vidare utredning
Om Socialnämnden väljer att gå vidare med ytterligare utredning i
frågan om LOV ska införas för servicetjänster inom hemtjänsten
bedömer arbetsgruppen att det är betydelsefullt att tillfråga kommunens
äldre medborgare om valfrihet för att utröna intresset för att införa LOV.
Valfrihet bedöms vara viktigt, men i vilken utsträckning man anser att
valfrihet erbjuds via valfrihetssystem eller om det är annan typ av
valfrihet som efterfrågas bör utredas vidare. Även intresset för valfrihet
gällande servicetjänster behöver utredas för att kunna göra en bättre
bedömning av antalet potentiella kunder. Detta kan ske via enkäter eller
via medborgardialoger.
Vidare behöver Lindesbergs kommun föra dialog med kommuner som
infört LOV för att ta del av erfarenheter och närmare kunna beräkna
kostnader för införandet. Detta bör ske med kommuner med liknande
storlek och förutsättningar som Lindesberg. Då inga andra kommuner i
Örebro län, förutom Örebro kommun, har infört LOV finns små
möjligheter att inhämta information inom länet.
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Kommunstyrelsen

Begäran om utökning i ram till personal
i förebyggande/behandlande syfte inom verksamheten
Individ och familj.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår Kommunstyrelsen besluta
• Alternativ 1
Om en utökning totalt i Individ och Familjs budgetram från och
med 1 januari 2017 för förebyggande behandlande arbete till en
kostnad av totalt 1700 tkr till fyra tjänster. Med årlig uppräkning
utifrån lönerevision. Fördelningen är i form av utökning om ca
900 tkr för att anställa två personer att bedriva ungdomsvård, 1321 år samt ca 800 tkr för att anställa två personer att bedriva
förebyggande behandlande arbete i familjer med yngre barn.
•

Alternativ 2
Om en utökning totalt i individ och familjs budgetram från
januari 2017 till en total kostnad av 850 tkr till två tjänster i form
av en ungdomsbehandlare och en familjebehandlare med en årlig
uppräkning enligt lönerevision. Att bedriva förebyggande och
behandlande arbete i form av ungdomsvård 13-21 år och
familjehandlande arbete i familjer med yngre barn.

Ärendebeskrivning
Sedan 2013 har antalet ärenden inom individ och familjs
myndighetskontor avseende familjeenheten och enheten för
ensamkommande barn ökat. Under 2013 inkom 153 nya ärenden till
enheten. 2015 inkom 346 nya ärenden till enheten. Fram till 22
september 2016 har det inkommit totalt 204 nya ärenden till enheterna.
Idag ligger vi i snitt på ca 350-400 pågående barn och unga ärenden
inom individ och familj, mot cirka 200 ärenden år 2013.

Ungdomsvård
Anmälningarna och ansökningarna på ungdomssidan gäller oftast att det
är ungdomar med socialt nedbrytande beteende, ungdomar som far illa i
sina hemmiljöer det finns misstankar om missbruk eller klarlagt
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Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg
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Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg
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0581-810 00 vxl
0581-131 29 fax
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missbruk, med mera. För att kunna arbeta med denna problematik
förebyggande, d.v.s. innan problemen blir så stora att placering är det
enda alternativet, ser vi att vi har behov av att anställa
ungdomsvårdsbehandlare i förebyggande syfte för att kunna ta emot och
påbörja motiverande samtal och öppenvårdsbehandling på
”hemmaplan”.
I dag köper individ och familj extern öppenvårdsbehandling för
ungdomar då vi inte har möjlighet att tillgodose behovet av
öppenvårdsbehandling på hemmaplan. Köp av öppenvård ökar i takt
med att antalet ärenden och ungdomar i behov av vård ökar.
Alternativ 1
För att förebygga att ungdomar placeras och för att kunna möta
ungdomars och föräldrars behov av behandlingsinsatser behöver individ
och familj en utökning av budgetramen för två tjänster om 900 tkr, på
helår. Bedömning görs att med denna personal utökning kan vi
förebygga ytterligare dyrt köp av öppenvård och kostnader för
placeringar avseende ungdomar. Vi kan förebygga placeringar inom
HVB och familjehem, vi har även möjlighet att ” ta hem” ungdomar
tidigare från SiS placeringar och HVB om detta komplement finns på
hemmaplan.
Ungdomsvården bör innehålla strukturerad öppenvårds behandling i
form av samtal, urinprovstagning, gruppverksamhet, föräldragrupper. En
del av detta i samverkan med fältkuratorerna. Ungdomsbehandlaren bör
även utbildas i ADDIS som komplement till den vanliga utredningen
enligt 11 :1 SoL.
Ungdomsvården ska även omfatta så kallat mellantvång enligt LVU.
Utbildningskrav, socionom, socialpedagog, beteendevetare eller annan
högskole/universitetsutbildning arbetsgivaren bedömer vara lämplig.

Boendestödjare/familjebehandlare med inriktning barnfamiljer.
Individ och familj har ett antal familjer där föräldrar har svårigheter av
olika slag i form av kognitiva/ neuropsykiatriska svårigheter eller
begåvningsnedsättningar. Många gånger är detta flerbarnsfamiljer och
föräldrarna klarar inte fullt ut att ge barnen den ram, struktur och omsorg
de behöver. Det kan även förekomma våld i nära relation i dessas
familjer. Det här leder till anmälningar och att placeringar får övervägas
alternativt att öppenvård köps från externa utförare.
För att förebygga att barn far illa med placeringar och köp av extern
öppenvård till följd har individ och familj behov av att utöka
verksamheten avseende öppenvårdsbehandling för dessa familjer. Då
familjerna ofta har någon form av psykisk ohälsa ser vi att den
kompetens som personalen inom boendestöd har är viktig i arbetet med
dessa familjer.

42

3

Alternativt 1
Att utöka boendestöd med två personer som arbetar riktat med dessa
familjer kan vi förebygga att barn far illa, placeringar och
öppenvårdsköp av extern utförare.
Behandlarna ska arbeta hemma i familjen och stötta upp i de dagliga
rutinerna och den dagliga strukturen.
Utbildningsbakgrund, exempelvis, socionom, socialpedagog,
beteendevetare, skötare, eller annan utbildning arbetsgivaren anser vara
lämplig. Meriterande är utbildning i kognitiv beteendeterapi och
erfarenhet av att arbeta med målgruppen.
Öppenvårds kostnader under åren 2014-2016
Ungdomsvård
År 2014 totalt 997 tkr avser 7 personer.
År 2015 totalt 195 tkr avser 2 personer.
Fram till 2016 09 22 totalt 1 632 tkr avser 8 personer.

Barn och familjevård
År 2014 totalt 58 tkr avser 4 personer.
År 2015 totalt 853 tkr avser 9 personer.
Fram till 2016-09 22 totalt 670 tkr avser 8 personer.
Utöver detta kontaktpersoner beviljade till en kostnad av
År 2014 ca 1 433 tkr avser 21 kontaktpersoner.
År 2015 ca 1 498 tkr avser 50 kontaktpersoner.
År 2016 ca 1 967 tkr avser 43 kontaktpersoner.
Omkostnad och arvodesersättning ligger i olika kategorier ( %) beroende
på hur omfattningen av kontaktpersonsuppdraget. Varje kategori har
stigit med mellan 2-20 kr per år.
År 2012 beviljades 45 barn kontaktfamiljer.
År 2016 har 58 barn beviljats kontaktfamiljer till en kostnad av 3500:per barn och månad.
Med inrättande av familjevårdsbehandlare skulle vi kunna ta hem
behandlingen för 5 barn som i dag kostar 600 tkr.
Vi kan även motverka familjehemsplacering. Vi har i dag två kända
familjer med 4-5 barn i familjerna vilka kan komma att behöva placeras
till en kostnad av cirka 20 tkr per barn och månad.
När det gäller ungdomsvård skulle vi kunna ta hem vård för 4 ungdomar
som i dag kostar ca 890 tkr.
Även här kan vi, med bra upparbetad ungdomsvård avsluta placeringar
tidigare både i HVB och familjehem.
Vi bedömer även att vi kan avsluta kontaktpersonsuppdrag till en
kostnad av 180 tkr under en ett årsperiod.
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Organisation
Organisatoriskt ska ungdomsbehandlarna ligga under individ och familj,
Familjeenheten. Organisatoriskt ska Familjebehandlarna ligga under
individ och familj, Boendestöd.
Alternativ 2
Ungdomsvård
Att anställa en ungdomsbehandlare. Huvudsakliga arbetsuppgifter att
efter beviljat bistånd och i samband med utredning enligt kap 11§ 1 bistå
med ADDIS utredning.
I övrigt efter beviljat bistånd urinprover, motiverande samtal, andra
enskilda behandlande samtal.
Utbildningskrav, socionom, socialpedagog, beteendevetare eller annan
högskole-/universitetsutbildning bedömer arbetsgivaren vara lämplig
Men enbart en ungdomsbehandlare kan vi ta hem behandling för en max
två ungdomar motsvarande kostnader om cirka 300tkr
Boendestödjare/ familjebehandlare med inriktning barnfamiljer
Alternativ 2
Att anställa en boendestödjare/familjebehandlare för barnfamiljer 0-13
år. Huvudsakliga uppgifter: Att arbeta med föräldrastöd och struktur i
enstaka barnfamiljer i hemmiljö efter biståndsbeslut.
Tillhörighet individ och familj, boendestöd.
Utbildningsbakgrund, exempelvis, socionom, socialpedagog,
beteendevetare, skötare, eller annan utbildning arbetsgivaren anser vara
lämplig. Meriterande är utbildning i kognitiv beteende terapi och
erfarenhet av att arbeta med målgruppen.
Med inrättandet av en familjebehandlare skulle vi kunna ta hem
behandling till en kostnad av cirka 200 tkr och i färre antal familjer
motverka kostsamma familjehemsplaceringar.
Övrigt
Uppföljning av verksamheten bör göras sex månader efter start och
utvärdering ett år efter start och sedan efter ytterligare ett år.
Lagstiftning
Bistånd till insatser/ stöd beviljas enligt Socialtjänstlagen och är frivilligt
att ta emot. Familjen, den unge kan tacka nej till insats, då är vår
skyldighet att bedöma om problemen är så stora att skäl för tvångs
omhändertagande föreligger. Familjen/ den unge kan söka bistånd i form
av annan insats i annan kommun eller av privat utförare. Utifrån att vi
har en egen öppenvård/ behandling kan den ansöka avslås.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts av verksamhetschef Marie Ekblad, och
enhetscheferna Inger Österberg och Maria Arnesson.
Förvaltningens ståndpunkt/motivering till beslutet
Förebyggande arbete kan ske på olika sätt. Strukturerad öppenvård på
”hemmaplan” är ett bra sätt att förebygga kostsamma placeringar och
ohälsa hos barn och unga och dess föräldrar både i kortsiktigt och
långsiktigt perspektiv.
Nyligen har nämnden varit remissinstans för den nya föreslagna LVU
lagstiftningen. I den framkommer förslag om att viss vård, även
tvångsvård ska kunna ske inom öppenvården i kommunen. Går förslaget
som är lagt igenom kommer Lindesbergs kommun behöva skapa just den
öppenvård vi i föreslår. (se nämndhandling 2015-11-12 § 217
dnr: 2015/195).
I SKL:s (Sveriges Kommuner och Landsting)svar på remissen från
Arbetsmarknadsdepartementet när det gäller ersättningar för
ensamkommande barn, påtalar SKL behovet av omställning i
kommunerna och nya insatsformer generellt för de ungdomar som fyller
18 och är/har varit placerade i familjehem. Med alternativ till fortsatt
familjehemsplacering gymnasietiden ut och där ungdomsvården kan
vara en del av det bistånd som beviljas.
Avdelningen för individ och familj kan arbetet som fältkuratorerna gör
börjar ge resultat. Ungdomar upptäcks tidigare och familjer söker hjälp i
ett tidigare skede. Det har dock tagit mer än ett år innan resultatet börjat
visa sig. Det rent ekonomiska och faktiska resultatet av inrättandet av
ungdomsvårdsbehandlare och familjebehandlare kommer troligen inte
visa resultat förrän efter 1.5-2 år.
Förvaltningen förordar att anställa två ungdomsbehandlare och två
familjebehandlare då detta gör att vi kan arbeta med fler och sårbarheten
blir mindre.

Konsekvenser
Sedan år 2013 har antalet ärenden inom barn och familj, inklusive
enheten för ensamkommande barn ökat från ca 200 ärenden till ca 350400 ärenden. Behoven av hjälp och stöd hos barn/unga och familjer
ökar. Samtidigt ser vi att kostnaderna för placeringar och öppenvård
ökar när det gäller barn och unga med dess familjer. Genom att anställa
mer personal som kan arbeta i förebyggande/behandlande syfte bedömer
vi att vi kan förebygga onödigt kostsamma placeringar eller köp av dyr
öppenvård, och att vi säkerställer att barnen inte far illa.
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I ovanstående föreslag föreslås två ungdomsbehandlare och två
familjebehandlare. Att bara anställa en ungdomsbehandlare eller en
familjebehandlare skulle medföra ensamarbete i stor utsträckning samt
uppehåll i det behandlande arbetet vid semestrar och annan frånvaro. I
arbetet med grupper är det en stor fördel/ nödvändighet att vara två i
arbetet. I vissa hemmiljöer behöver man vara två utifrån att ett
omfattande arbete med besök stora delen av dagen kan vara nödvändig.

Konsekvensen av enbart en ungdomsbehandlare och en
familjebehandlare blir även att vi kan ta hem färre ungdomar och
förebygga ett mindre antal placeringar, då en behandlare inte kan ta emot
lika många samt att den beräknade minskningen av kostnaden inte går
att uppfylla. I fler ärenden handlar det om fler barn i en och samma
familj. Med mindre resurser att arbeta i hemmiljö minskar även
möjligheten att arbeta med familjen på ett konstruktivt sätt.
I alternativ två kan inte heller ungdomsvården omfatta så kallat
mellantvång enligt LVU.

Madde Gustavsson
Förvaltningschef

Marie Ekblad
Verksamhetschef

Meddelas för åtgärd:
Verksamhetschef Individ och familj
Enhetschef Boendestöd
Enhetschef Individ och familj
För kännedom:
Förvaltningschef
Ekonom
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TJÄNSTESKRIVELSE
2016-10-20
Socialförvaltning

Ingrid Öhrling
Enhetschef
0581-81214
Ingrid.ohrling@lindesberg.se

Socialnämnden

Ny riksnorm för försörjningsstöd 2017.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår nämnden besluta
• Att anta den nya föreslagna riksnormen inför 2017 för
försörjningsstöd.

Ärendebeskrivning
Regeringen beslutade den 7 oktober 2015 att höja riksnormen för
försörjningsstöd.
Regeringsbeslutet innebär att riksnormen i försörjningsstödet höjs 2017.
Beloppen bestäms av regeringen inför varje nytt kalenderår och gäller
som mininivå för de behov riksnormen ska täcka.
För barn i åldern 0-6 år höjs normen med 20 kronor per månad.
För barn/skolungdom i åldrarna 7-10 år höjs normen med 30 kronor per
månad
För barn/skolungdom å åldrarna 11-14 år höjs normen med 70 kronor
per månad
För skolungdom i åldrarna 15-18 år höjs normen med 60 kronor per
månad
För hemmavarande skolungdom i åldrarna 19-20 år höjs normen med 40
kronor per månad
Ärendets beredning
Verksamhetschef har tagit del av Regergingens beslut.
Förvaltningens ståndpunkt/motivering till beslutet
Riksnomen sätts av Regeringen, att använda en lägre norm går förvisso
men resulterar sannolikt i att den enskildes överklagningar till
Förvaltningsrätten, vid utbetalning av lägre riksnorm kommer att bifallas
Postadress
Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Besöksadress
Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

Telefon/fax
0581-810 00 vxl
0581-131 29 fax

E-post/www
kommun@lindesberg.se
http://www.lindesberg.se

Giro
Bankgiro 821-3134

Organisationsnr:
212000-2015
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av Förvaltningsrätten varvid socialnämnden i alla fall får betala ut
enligt den nya riksnormen.
Med tanke på att höjningen avser barnfamiljer anser förvaltningen att
detta är fördelaktigt för de barnfamiljer som under längre tidsperiod
uppbär försörjningsstöd.
Konsekvenser
Beslutet medför ökade kostnader för försörjningsstöd. Ökningen av
riksnormen bidrar till att stärka de mest ekonomiskt utsatta
barnfamiljernas ekonomi och ger även ökade möjligheter för de
barnfamiljer som har långvarigt behov av försörjningsstöd.
Detta bidrar även till att ge familjerna och barnen en bättre levnadsnivå
och ett bättre mående.

Ingrid Öhrling
Enhetschef

Meddelas för åtgärd:
Enhetschef Ingrid Öhrling

För kännedom:
Ekonom
Socialchef Madde Gustavsson
Verksamhetschef Marie Ekblad
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Lindesbergs kommun
Socialkontoret
Hid
Diarienr
Avd
2016.585

10

Sökrapport
handling

Innehåll
Ärendemen
Dok.typ
*Beslut om omedelbart omhändertagande enligt
LVU målnr 2873-16

Sida 1 (10)
Namn
Notering
Fastbet
Förvaltningsrätten i Karlstad

Datum
I/U/K
Handl
2016-06-30

Box 568
651 12 Karlstad

I

IOF

BESLUT fastställer underställt
beslut

2016.584

*Dom om särskilt förordnad vårdnadshavare för
målnr T 670-16

Örebro tingsrätt

2016-06-30

DOM utser särskilt förordnad vårdnadshavare
beslutet ska gälla omedelbart utan hinder av
att domen inte vunnit laga kraft

Box 383
701 47 Örebro

I

*Beslut om omedelbart omhändertagande enligt
lagen med särskilda bestämmelser om vård av
unga, LVU, målnr 2841-16- fastställande av
underställt beslut

Förvaltningsrätten i Karlstad 2016-06-28

IOF

2016.579

IOF

BESLUT fastställer underställt
beslut. Beslutet gäller omedelbart

2016.538

*Dom om överklagat beslut i socialnämnden
2015-11-18 om ekonomiskt bistånd enligt
socialtjänstlagen, målnr 5033-15 - avslag för
klagande

IOF

DOM avslag för motpart

2016.511

*Dom om överklagat avgörande i
förvaltningsrätten 2016-02-02 i målnr 4451-15
om ekonomiskt bistånd, målnr 683-16 - delvis
bifall för klagande Lindesbergs kommun

IOF

2016.502

IOF

Box 568
651 12 Karlstad

I

Förvaltningsrätten i Karlstad 2016-06-22

Box 568
651 12 Karlstad

I

Kammarrätten i Göteborg

2016-06-09

I
DOM delvis bifall till klagande socialnämnden och med ändring av förvaltningsrättens
dom
att motpart inte är berättigad kostander för påminnelseavgift. Kammarrättens interimistiska
beslut 2016-02-17 upphör att gälla.

*Dom om överklagad dom i Förvaltningsrätten
2016-03-23 i målnr 665-16 om beredande av
vård av unga, målnr 2055-16, avslag för
klagande

Kammarrätten i Göteborg

2016-06-03

I
DOM avslag för motpart kammarrätten fastställer förvalningsrättens sekretessbeslut.

Winess 4.02-482
© Bardeli Datasystem 1986-2012

2016-10-26 13:34
Antal:50
SHINKO
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Lindesbergs kommun
Socialkontoret
Hid
Diarienr
Avd
2016.492

Sökrapport
handling

Innehåll
Ärendemen
Dok.typ
*Dom om beredande av vård enligt lagen med
särskilda bestämmelser om vård av unga LVU, målnr 1859-16- bifall av socialnämndens
ansökan

IOF

DOM bifaller nämndens ansökan

2016.462

*Dom om överklagat beslut i Socialnämnden
2016-11-10 om bistånd enligt socialtjänstlagen,
målnr 5027-15, avslag för klagande

IOF

DOM avslag för motpart

2016.461

*Dom om särskilt förordnad vårdnadshavare,
målnr T 900-16

Sida 2 (10)
Namn
Notering
Fastbet
Förvaltningsrätten i Karlstad

Datum
I/U/K
Handl
2016-05-31

Box 568
651 12 Karlstad

I

Förvaltningsrätten i Karlstad 2016-05-30

Box 568
651 12 Karlstad

I

Örebro tingsrätt

2016-05-30

Box 383
DOM förordnar särskilt förordnad vårdnadshavare 701 47 Örebro

I

2016.449

*Dom om överklagad dom i Förvaltningsrätten
2015-10-22, målnr 2434-15, om bistånd enligt
socialtjänstlagen, målnr 6949-15, avslag för
klagande

2016-05-24

IOF

DOM avslag för motpart

2016.448

*Beslut om omedelbart omhändertagande enligt
lagen om vård av missbrukare i vissa fall LVM, målnr 2255-16 - målet avskrivs

IOF

IOF

BESLUT målet avskrivs då beslut om LVM
upphävdes 2016-05-19

2016.430

*Dom om överklagat beslut i socialnämnden
2015-11-18 om bistånd enligt
Socialtjänstlagen, målnr 4780-15 - avslag för
klagande

IOF

DOM avslag för motpart

Winess 4.02-482
© Bardeli Datasystem 1986-2012

Kammarrätten i Göteborg

I

Förvaltningsrätten i Karlstad 2016-05-23

Box 568
651 12 Karlstad

I

Förvaltningsrätten i Karlstad 2016-05-16

Box 568
651 12 Karlstad

I

2016-10-26 13:34
Antal:50
SHINKO
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Lindesbergs kommun
Socialkontoret
Hid
Diarienr
Avd
2016.428

Sökrapport
handling

Innehåll
Ärendemen
Dok.typ
*Dom om överklagad dom i Förvaltningsrätten
2015-09-29 i målnr 1774-15 om ekonomiskt
bistånd, målnr 5656-15 - upphävande av
förvaltningsrättens dom och fastställande av
socialnämndens beslut

Sida 3 (10)
Namn
Notering
Fastbet
Kammarrätten i Göteborg

IOF

DOM upphäver förvaltningsrättens dom och fastställer socialnämndens beslut.

2016.404

*Beslut om omedelbart omhändertagande enligt
lagen med särskilda bestämmelser om vård av
unga, LVU, målnr 1859-16 - fastställande av
underställt beslut

IOF

2016.385

IOF

BESLUT målet avskrivs.

2016.384

*Dom om överklagad dom i Förvaltningsrätten
2015-06-04 i målnr 1243-15 och 1514-15 om
bistånd enligt socialtjänstlagen, målnr 3318 3319-15, överklagan

IOF

DOM avvisande/avslag för klagande och delvis
bifall av Socialnämndens

Winess 4.02-482
© Bardeli Datasystem 1986-2012

I

Förvaltningsrätten i Karlstad 2016-04-29

Box 568
651 12 Karlstad
BESLUT förvaltningsrätten fastställer det
underställda beslutet. Beslutet gäller omedelbart.

*Beslut om överklagat beslut i Socialnämnden
2015-10-01 om bistånd enligt socialtjänstlagen,
målnr 5005-15, klagande återkallat överklagan
- målet avskrivs

Datum
I/U/K
Handl
2016-05-13

I

Förvaltningsrätten i Karlstad 2016-04-28

Box 568
651 12 Karlstad

I

Kammarrätten

2016-04-28

I
Göteborg

2016-10-26 13:34
Antal:50
SHINKO
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Lindesbergs kommun
Socialkontoret
Hid
Diarienr
Avd
2016.372

Sökrapport
handling

Innehåll
Ärendemen
Dok.typ
*Beslut om överklagat avgörande i
Förvaltningsrätten 2016-03-02 i målnr 24-16 om
ekonomiskt bistånd, målnr 1450-16,

Sida 4 (10)
Namn
Notering
Fastbet
Kammarrätten i Göteborg

Datum
I/U/K
Handl
2016-04-26

I

IOF

BESLUT kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd.
förvaltningsrättens avgörande står fast (Motpart överklagade)

2016.326

*Beslut om överklagat avgörande i
Kammarrätten 2016-03-01, målnr 5396-15 om
bistånd enligt socialtjänstlagen, målnr 1591-16 -

FS

BESLUT prövningstillstånd meddelas inte för motpart

2016.325

*Dom om överklagat beslut i Socialnämnden
Förvaltningsrätten i Karlstad 2016-04-14
2015-11-05 om personlig assistans enligt lagen
om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS, målnr 5179-15 - avslag för klagande

FS

DOM avslag för motpart

2016.315

*Beslut i Högsta förvaltningsdomstolen 201604-08, målnr 5077-15, om överklagat beslut i
Kammarrätten 2015-07-22, målnr 2947-15 om
laglighetsprövning enligt kommunallagen prövningstillstånd för klagande

IOF

Högsta
förvaltningsdomstolen

2016-04-15

I

Box 568
651 12 Karlstad

I
JAO

Högsta
förvaltningsdomstolen

2016-04-11

BESLUT Högsta förvaltningsdomstolen meddelar ej prövningstillstånd för
motpart. Kammarrättens avgörande står fast.

Winess 4.02-482
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I

2016-10-26 13:34
Antal:50
SHINKO
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Lindesbergs kommun
Socialkontoret
Hid
Diarienr
Avd
2016.289

Sökrapport
handling

Innehåll
Ärendemen
Dok.typ
*Beslut i Förvaltningsrätten 2016-03-30, målnr
307-16, om överklagat beslut i Socialnämnden
2015-12-18 gällande bistånd enligt
socialtjänstlagen, klagande

Sida 5 (10)
Namn
Notering
Fastbet
Förvaltningsrätten i Karlstad

Datum
I/U/K
Handl
2016-04-01

Box 568
651 12 Karlstad

I

IOF

BESLUT motparts överklagan avvisas då
motpart inte var dödsbodelägare.

2016.288

*Beslut i Förvaltningsrätten 2016-03-31, målnr
4504-15, om överklagat beslut i Socialnämnden
2015-10-27 gällande bistånd enligt
socialtjänstlagen, klagande - överklagan
avvisas

IOF

BESLUT avslag för motpart

2016.283

*Beslut i Förvaltningsrätten 2016-03-29, målnr Förvaltningsrätten i Karlstad 2016-03-30
1382-16 om omedelbart omhändertagande enligt
LVM

IOF

BESLUT fastställande av underordnat beslut.
Beslutet gäller omedelbart.

2016.275

*Dom i Förvaltningsrätten 2016-03-23 målnr
791-16 om beredande av vård enligt LVU

IOF

DOM - bifall av socialnämndens ansökan

2016.244

*Dom i Förvaltningsrätten 2016-03-23, målnr
665-16 om beredande av vård enligt LVU -

Förvaltningsrätten i Karlstad 2016-04-01

Box 568
651 12 Karlstad

I

Box 568
651 12 Karlstad

I

Förvaltningsrätten i Karlstad 2016-03-29

Box 568
651 12 Karlstad

I
MEE

Förvaltningsrätten i Karlstad 2016-03-24

Box 568
651 12 Karlstad

I

IOF

DOM bifall av socialnämndens ansökan

2016.234

Högsta
*Fråga om prövningstillstånd i Högsta
Förvaltningsdomstolen 2016-03-14, målnr 6261- Förvaltningsdomstolen
15, om överklagat beslut i Kammarrätten målnr
6171-14 om överklagan om bistånd enligt SoL,

IOF

2016-03-16

I
BESLUT Högsta förvaltningsdomstolen meddelar inte prövningstillstånd för motpart.
Kammarrättens avgörande står därmed fast.

Winess 4.02-482
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2016-10-26 13:34
Antal:50
SHINKO
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Lindesbergs kommun
Socialkontoret
Hid
Diarienr
Avd
2016.224

Sökrapport
handling

Innehåll
Ärendemen
Dok.typ
Dom i Förvaltningsrätten 2016-03-09 i målnr
2626-15 om särskild avgift enligt
socialtjänstlagen för ej verkställt beslut om
särskilt boende

VO

DOM - Lindesbergs kommun ska betala 82 500 kr

2016.205

*Beslut i Kammarrätten 2016-03-01, målnr
5396-15 om överklagat beslut i
Förvaltningsrätten 2015-09-04, målnr
2936-15 om bistånd - prövningstillstånd
meddelas inte

Sida 6 (10)
Namn
Notering
Fastbet
Inspektionen för vård och
omsorg
Box 423
701 48 Örebro

2016.198

*Dom i Förvaltningsrätten 2016-03-02 om
överklagat beslut i Socialnämnden 2015-12-03
om bistånd enligt socialtjänstlagen, SoL, målnr
24-16

2016.190

*Beslut i Förvaltningsrätten 2016-02-26 om
omedelbart omhändertagande enilgt LVU,
målnr 971-16 - underställt beslut fastställs

IOF

BESLUT Förvaltningsrätten fastställer det
underställda beslutet. Beslutet gäller
omedelbart.

Winess 4.02-482
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2016-03-04

Göteborg

BESLUT Kammrrätten meddelar inte prövningstillstånd för motpart.
Förvaltningsrättens avgörande står därför fast.

DOM avslag för motpart

I

Kammarrätten i Göteborg

IOF

IOF

Datum
I/U/K
Handl
2016-03-14

I

Förvaltningsrätten i Karlstad 2016-03-03

Box 568
651 12 Karlstad

I

Förvaltningsrätten i Karlstad 2016-03-01

Box 568
651 12 Karlstad

I

2016-10-26 13:34
Antal:50
SHINKO
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Lindesbergs kommun
Socialkontoret
Hid
Diarienr
Avd

Sökrapport
handling

Sida 7 (10)

Innehåll
Ärendemen
Dok.typ

Namn
Notering
Fastbet

2016.151

*Beslut i Förvaltningsrätten 2016-02-24 om
omedebart omhändertagande enligt LVU,
målnr 665-16

Förvaltningsrätten i Karlstad 2016-02-25

IOF

BESLUT - underställt beslut fastställs. Beslutet
gäller omedelbart.

2016.150

*Dom i Förvaltningsrätten 2016-02-18, målnr
4597-15 om överklagat beslut i
Socialnämnden 2015-10-09 om
ledsagarservice enligt LSS

FS

DOM avslag för motpart

2016.117

*Beslut i Förvaltningsrätten 2016-02-17 om
Förvaltningsrätten i Karlstad 2016-02-19
överklagat beslut i Socialnämnden 2015-10-28 om
bistånd enligt socialtjänstlagen, målnr 4679- 15 Box 568

Box 568
651 12 Karlstad

Box 568
651 12 Karlstad

BESLUT Förvaltningsrätten avskriver målet för
vidare handläggning påga ofullständigt överklagande.
Motpart har inte följt föreläggande om komplettering .
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Förvaltningsrätten i Karlstad 2016-02-25

651 12 Karlstad
IOF

Datum
I/U/K
Handl

I
JAO

I
MEE

2016-10-26 13:34
Antal:50
SHINKO

55

Lindesbergs kommun
Socialkontoret
Hid
Diarienr
Avd
2016.109

Sökrapport
handling

Innehåll
Ärendemen
Dok.typ
*Beslut i Förvaltningsrätten 2016-02-18 om
personlig assistans, målnr 407-16 - yrkan
om inhibition avslås

FS

BESLUT Avslag för motparts yrkande om
inhibition

2016.81

*Beslut i Kammarrätten 2016-01-29, målnr
6656-15, om överklagad dom i
Förvaltningsrätten 2015-10-28, målnr
3364-15 om ekonomiskt bistånd prövningstillstånd meddelas inte

Sida 8 (10)
Namn
Notering
Fastbet
Förvaltningsrätten i Karlstad

Datum
I/U/K
Handl
2016-02-19

Box 568
651 12 Karlstad

I
JAO

Kammarrätten i Göteborg

2016-02-04

I

IOF

BESLUT Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd för motpart.
Förvaltningsrättens avgörande står därför fast.

2016.57

*Beslut i Kammarrätten, 2016-01-27, målnr
6589-15 om överklagan av dom i
Förvaltningsrätten 2015-11-09 , målnr
3907-15, om upphörande av vård av unga

IOF

BESLUT Motpart återkallar sitt överklagande

2016.54

*Fråga om prövningstillstånd i Högsta
Högsta
Förvaltningsdomstolen 2016-01-26, målnr 4730- förvaltningsdomstolen
15, om överklagat beslut i Kammarrätten målnr
3464-15 om överklagan om bistånd enligt SoL,
- prövningstillsånd meddelas inte

IOF

BESLUT Högsta förvaltningsdomstolen meddelar
Förvaltningsrättens dom i
inte socialnämnden prövningstillstånd.
målnr 1268-15
Kammarrättens avgörande står därmed fast.

2016.53

*Fråga om prövningstillstånd i Högsta
Högsta
Förvaltningsdomstolen 2016-01-26, målnr 4729- förvaltningsdomstolen
15, om överklagat beslut i Kammarrätten målnr
3463-15 om överklagan om bistånd enligt SoL,
- prövningstillsånd meddelas inte

2016-01-27

BESLUT Högsta förvaltningsdomstolen meddelar
inte socialnämnden prövningstillstånd.
Förvaltningsrättens dom i
Kammarrättens avgörande står därmed fast.
målnr 1267-15

I

IOF

Winess 4.02-482
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Kammarrätten i Göteborg

2016-01-28

I

2016-01-27

I

2016-10-26 13:34
Antal:50
SHINKO

56

Lindesbergs kommun
Socialkontoret
Hid
Diarienr
Avd
2016.52

IOF

2016.51

IOF

2016.50

IOF

2016.49

IOF

Sökrapport
handling

Innehåll
Ärendemen
Dok.typ
*Fråga om prövningstillstånd i Högsta
Förvaltningsdomstolen 2016-01-26, målnr 472815, om överklagat beslut i Kammarrätten målnr
3462-15 om överklagan om bistånd enligt SoL, prövningstillsånd meddelas inte

Sida 9 (10)
Namn
Notering
Fastbet
Högsta
förvaltningsdomstolen

Datum
I/U/K
Handl
2016-01-27

BESLUT Högsta förvaltningsdomstolen meddelar
inte socialnämnden prövningstillstånd.
Kammarrättens avgörande står därmed fast.
Förvaltningsrättens dom i
målnr 1266-15

I

*Fråga om prövningstillstånd i Högsta
Högsta
Förvaltningsdomstolen 2016-01-26, målnr 4727- förvaltningsdomstolen
15, om överklagat beslut i Kammarrätten målnr
3461-15 om överklagan om bistånd enligt SoL,
- prövningstillsånd meddelas inte

2016-01-27

BESLUT Högsta förvaltningsdomstolen meddelar
inte socialnämnden prövningstillstånd.
Förvaltningsrättens dom i
Kammarrättens avgörande står därmed fast.
målnr 1265-15

I

*Fråga om prövningstillstånd i Högsta
Högsta
Förvaltningsdomstolen 2016-01-26, målnr 4726- förvaltningsdomstolen
15, om överklagat beslut i Kammarrätten målnr
3457-15 om överklagan om bistånd enligt SoL,
- prövningstillsånd
meddelas inte
BESLUT Högsta förvaltningsdomstolen meddelar
inte socialnämnden prövningstillstånd.
Förvaltningsrättens dom i
Kammarrättens avgörande står därmed fast.
målnr 1264-15

2016-01-27

*Fråga om prövningstillstånd i Högsta
Högsta
Förvaltningsdomstolen 2016-01-26, målnr 4725- förvaltningsdomstolen
15, om överklagat beslut i Kammarrätten målnr
3456-15 om överklagan om bistånd enligt SoL,
- prövningstillsånd
meddelas inte

2016-01-27

BESLUT Högsta förvaltningsdomstolen meddelar
inte socialnämnden prövningstillstånd.
Förvaltningsrättens dom i
Kammarrättens avgörande står därmed fast.
målnr 1263-15

I
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I

2016-10-26 13:34
Antal:50
SHINKO
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Lindesbergs kommun
Socialkontoret
Hid
Diarienr
Avd
2016.48

Sökrapport
handling

Innehåll
Ärendemen
Dok.typ
*Fråga om prövningstillstånd i Högsta
Förvaltningsdomstolen 2016-01-26, målnr 472415, om överklagat beslut i Kammarrätten målnr
3454-15 om överklagan om bistånd enligt SoL,
- prövningstillsånd meddelas inte

Sida 10 (10)
Namn
Notering
Fastbet
Högsta
Förvaltningsdomstolen

Datum
I/U/K
Handl
2016-01-27

BESLUT Högsta förvaltningsdomstolen meddelar
inte socialnämnden prövningstillstånd.
Kammarrättens avgörande står därmed fast.
Förvaltningsrättens dom i
målnr 1262-15

I

*Fråga om prövningstillstånd i Högsta
Högsta
Förvaltningsdomstolen 2016-01-26, målnr 4723- Förvaltningsdomstolen
15, om överklagat beslut i Kammarrätten målnr
3450-15 om överklagan om bistånd enligt SoL,
- prövningstillsånd meddelas inte

2016-01-27

BESLUT Högsta förvaltningsdomstolen meddelar Box 2293
10317 Stockholm
inte socialnämnden prövningstillstånd.
Överklagan av
Kammarrättens avgörande står därmed fast.
Förvaltningsrättens dom i
målnr 1261-15

I

2016.10

Kammarrätten i Göteborg
Beslut i Kammarrätten 2016-01-08 om
överklagan av avvisningsbeslut, beslut i
förvaltningsrätten 2015-10-12 i målnr 712-15
om överklagad dom i Förvaltningsrätten 201509-15 om bistånd enligt 9 § 4 LSS,
kontaktperson - prövningstillstånd meddelas inte

2016-01-11

FS

BESLUT Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd för socialnämnden.
Förvaltningsrättens avgörande står därför fast.

IOF

2016.47

IOF

Winess 4.02-482
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I
JAO

2016-10-26 13:34
Antal:50
SHINKO
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TJÄNSTESKRIVELSE
2016-10-28
Socialförvaltningen
Sofie Bragesjö
0581-89015
Sofie.brazgesjo@lindesberg.se

Dnr

Socialnämnden Lindesbergs kommun

Förslag till beslut
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta
•
•
•

•
•

Om att socialförvaltningen, avdelning för individ och familj
omvandlar HVB Källan till stödboende, för ensamkommande
ungdomar 16-20 år.
Lokalerna som finns bredvid Vågen renoveras och byggs om
till stödboende.
Omställning för detta bör ske under vinter/ våren 2017 i
befintliga lokaler i Lindesberg och Vedevåg. Enheten
ensamkommande barn & unga ansvarar för att starta och
driva dessa boenden. Kostnad tas från den statliga
ersättningen för ensamkommande barn och unga.
Utslussverksamheten uppdrag ändras från att arbeta med
ungdomar 18-21 år i eget boende till att arbeta med
ungdomar med insatsen ungstöd.
Förslag om att tillgodose verksamheterna med personal med
adekvat utbildning, utifrån socialstyrelsens föreskrift, HSLFFS 2016:56 och HSLF-FS 2016:55.

Ärendebeskrivning
Idag driver Lindesbergs kommun, Socialförvaltningen, avdelning för
individ och familj, två stycken HVB, HVB Vågen och HVB Källan.
HVB Vågen startades 2 juni 2014 och HVB Källan 2 maj 2016. Dessa
boenden inhyser idag 34 ungdomar i åldrarna 14-17 år.
Socialförvaltningen avdelning för individ och familj har även en
utslussverksamhet, för ungdomar i eget boende, ålder 18-21 år.
Med anledning av regeringens beslut om nytt ersättningssystem för
ensamkommande barn (se bilaga) uppmanar regeringen kommunerna att
erbjuda stödboende till ungdomar 16-20 år istället för HVB-hem då fler
av de unga inte är i behov av den omsorg och insats som ett HVB
innebär.

Postadress
Lindesbergs kommun
711 80 Lindesberg

Besöksadress
Stentäppsgatan 5
711 35 Lindesberg

Telefon/fax
0581-810 00 vxl
0581-131 29 fax

E-post/www
kommun@lindesberg.se
http://www.lindesberg.se

Giro
Bankgiro 821-3134

Organisationsnr:
212000-2015
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Socialförvaltningen, avdelningen Individ och familj, har därför för
avsikt att öppna två stödboenden för att i egen regi kunna erbjuda detta
alternativ till denna målgrupp.
Den ekonomiska aspekten, gällande det nya ersättningsystemet, går inte
att frångå. Lindesbergs kommun kommer få markant minskad statlig
ersättning för ensamkommande barn och unga. I och med att stödboende
är mindre personalkrävande kan kostnaden halveras jämförelsevis med
kostnaden för HVB.
Enligt föreskrift HSLF-FS 2016:56 ska ungdomar placerade i
stödboende ha tillgång till kök för matlagning, eget rum, ta hand om sin
egen ekonomi mm. Personaltätheten kan minskas då ungdomarna är
bedömda att i högre grad kunna ta eget ansvar för sin livsföring.
Socialförvaltningen avdelning för individ och familj föreslår att HVB
Källans funktion ändras från HVB till stödboende för ungdomar 16-20 år
som bedöms uppnått tillräcklig mognad för att bo under sådana former.
Källan bemannas med sex personal och en biträdande föreståndare.
Personal finns tillgänglig dygnet runt.
Utslussverksamhetens uppdrag ändras till att arbeta med ungdomar med
insatsen ungstöd se bilaga och personalen bemannar Källan men med ett
annat uppdrag än befintlig boendepersonal.
Detta görs i befintliga lokaler på Bodgatan 10 i Lindesberg. Källan
kommer erbjuda 10 stödboendeplatser. Med de personal som ska arbeta
med ungstöd föreslås totalt att nio personal ska arbeta på Källan, en
biträdande föreståndare och åtta boendepersonal varav två av dessa
personal arbetar med insatsens ungstöd. Detta innebär en minskning med
14 personal.
För att kunna tillgodose behovet av stödboende föreslår
Socialförvaltningen, avdelning för individ och familj att öppna ett
stödboende i befintliga lokaler i Vedevåg som finns i anslutning till
HVB Vågens lokaler. I dessa lokaler kommer vi att kunna erbjuda 10
platser för ungdomar 16-20 år som bedömts, av socialtjänsten, uppnått
tillräcklig mognad för att bo i stödboende. Dessa lokaler kommer att
behöva byggas om för att kunna tillgodose behovet av tillgång till kök
för matlagning osv. Bemanning på detta boende föreslås vara en
biträdande föreståndare och fem boendepersonal. Behovet av
nattpersonal tillgodoses av HVB Vågens nattpersonal. Detta innebär en
utökning med fem tjänster. Båda stödboendena (Källan och stöd boendet
vid Vågen) kommer att ha samma biträdande föreståndare.
1 november 2016, kommer nya föreskrifter, HSLF-FS 2016:55, gällande
HVB-verksamhet från Socialstyrelsen. I dessa står det att samtliga
ungdomar ska kunna erbjudas eget rum, vilket HVB i kommunen, idag
inte kan erbjuda då dubbelbeläggning fortfarande existerar pga det stora
inflödet, av ensamkommande barn och unga till Lindesbergs kommun,
under hösten 2015 och vintern 2016. Om socialförvaltningen öppnar två
stödboenden enligt förslag kommer ungdomarna att kunna erbjudas eget
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rum då platsantalet kommer öka från dagens och då vi tror att ett antal
unga inte kommer att beviljas uppehållstillstånd.
Idag uppfyller inte Socialförvaltningen socialstyrelsens krav på adekvat
utbildad personal enligt, HSLF-FS 2016:55 och HSLF-FS 2016:56.
Anledningen till att det anställts personal utan adekvat utbildning är att
det under hösten/vinter 2015/2016 inte fanns att tillgå personal med
adekvat utbildning då många kommuner efterfrågade just detta i och
med den stora strömmen av ensamkommadebarn till Sverige. Antalet
personal utan adekvat utbildning uppgår till 22 st.

Ärendets beredning
Ärendet har beretts av verksamhetschef avdelning för individ och familj,
för enheten, enhetschef för ensamkommande barn och ledningsgruppen
inom enheten för ensamkommande barn. Diskussioner har förts med
personalavdelningen som även kommer finnas med i kommande arbete.
Förvaltningens ståndpunkt/motivering till beslutet
Socialförvaltningen motivering till förslag till beslut grundar sig på
regeringens nya ersättningsystem och uppmaning till kommuner i landet
att öppna stödboenden, se bilaga. Till grund ligger även de nya
föreskrifterna från socialstyrelsen gällande HVB, HSLF-FS 2016:55,
och stödboende, HSLF-FS 2016:56.
Vi kan idag också se ett behov av ökad självständighet hos ungdomar
boendes i HVB. Detta då arbetet på HVB är omhändertagande och
omvårdande. I boendeformen stödboende är syftet att öka
självständigheten vilket i sin tur leder till en snabbare integration och
förståelse för det svenska samhället samt att ungdomarna tidigt får
vetskap om vad det handlar om att klara sig själv.
Insatsen ungstöd innebär att arbete sker, med ungdomar, utifrån behov
av insats och inte utifrån, som idag gällande utslussen ungdomar,
boendeformen eget boende. Det innebär ett breddat spektra av insatser
utifrån vad som behovet bedöms vara från socialtjänsten. Detta innebär
att vi kan arbeta med ungdomar som bor i nätverkshem/familjehem för
att främja integration i svenska samhället.
I det nya ersättningssystemet som införs 1 juli 2017 kommer intäkterna,
till Lindesbergs kommun, från statligamedel minska markant, se bilaga.
Stödboendeformen är pga minskad personaltäthet och ungdomarnas
självständighet mer kostnadseffektiv. Kostnaden jämförelsevis med
HVB-hem kommer att halveras. Den stora kostnaden för HVB-hemmen
är personalkostnader. Beslutas att Socialförvaltningen avdelning för
individ och familj ska öppna stödboenden enligt förslag kommer
minskning med tio personal att kunna ske.
Socialförvaltningen avdelning för individ och familj anser även att det
för ungdomarnas säkerhet bör finnas bemanning nattetid på stödboendet
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Källan i egenskap av sovande jour. På stödboendet vid Vågen
tillgodoses behovet av personal nattetid av den personal och den
bemanning som finns på HVB Vågen.

Socialförvaltningen ska uppfylla kraven på adekvat utbildad personal på
HVB-hem och stödboende. Utifrån detta behöver ny personal rekryteras
och flertalet av de som saknar utbildning, entledigas. Socialförvaltningen
minskar antalet anställda utan utbildning med 17 personer vilket innebär
att fem tjänster med personal utan adekvat utbildning behålls. Se bilaga
vad gäller utbildning.

Konsekvenser
Lindesbergs kommun kommer få boendeplatser som i högre grad är mer
utvecklande för de ungdomar som i dag bor på HVB, men som är i
behov av annan boendeform. Socialförvaltningen kommer att kunna
tillgodose kravet om eget rum enligt HVB-föreskrifterna samt
föreskriften om stödboende. Vidare kommer stödboendet kunna arbeta
tydligare och mer strukturerat med ungdomarna för integration i
samhället och en ökad självständighet. Ändring av utslussverksamhetens
uppdrag innebär att tillgodose fler ungdomars behov av integration och
stöd utifrån de behov som finns idag.
Kostnaden för att driva stödboende kommer att minska med XX??
miljoner. I förhållande till kostnaden att driva HVB. Detta då minskning
kommer ske med 10 arbetstillfällen och att ungdomarna ska ta hand om
sin egen ekonomi vad gäller fritid, matkostnader mm.
Samtidigt minskar de intäkter kommunen får från migrationsverket.
Vid rekrytering av personal med adekvat utbildning kommer kvaliteten
att öka på både HVB och stödboendena. Detta då det i högre grad finns
en förförståelse för arbete med ungdomar på HVB och stödboende.
Risker som kan ses är att det blir minskad kvalité på de två
stödboendena då personaltätheten minskar. Det kan finnas risk för
otydlighet i uppdrag för verksamheten till en början samt för
ungdomarna att flytta in i ett nytt boende med ny inriktning och syfte.
Lindesbergs kommun, Socialförvaltningen, kommer behöva entlediga en
stor grupp med medarbetare då den nya boendeformen stödboende inte
är lika personalkrävande som HVB samt att vi behöver uppfylla kravet
på adekvat utbildning hos personal arbetande på HVB och stödboende.
Detta innebär att 17 personer behöver entledigas för att kunna uppfylla
kraven från socialstyrelsen.
Utifrån föreskriften för stödboende ska ungdomar som bor i denna
boendeform vara bedömda av socialtjänsten att de klarar av att klara sig
själva samt uppnått den mognadsgraden, vilket innebär mer ensamarbete
för personalen än dagens HVB. Stödboendet Källan kommer på nattetid
bemannas med en sovande jour stödboendet vid Vågen kommer ha
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tillgång till annan nattpersonal via HVB Vågens nattpersonal.
Socialförvaltningen avser i så hög grad som möjligt undvika
ensamarbete på dag- och kvällstid.

Förvaltningschef

Enhetschef

Madde Gustavsson

Sofie Bragesjö

Meddelas för åtgärd:
Madde Gustavsson Förvaltningschef
Marie Ekblad Verksamhetschef
Sofie Bragesjö Enhetschef
För kännedom:
Bilagor:
Här redovisar du eventuella bilagor.
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Tänkt bemanning HVB Vågen
Vågen:
Föreståndare, 3-årig universitetsutbildning enligt föreskrift
Biträdande föreståndare 3- årig universitetsutbildning enligt föreskrift
2 st Boendepedagog med PUMA uppdrag ska ha 3-årig universitetsutbildning såsom
beteendevetare, socionom, socialpedagog
4 st Boendepedagog 3 eller 2-årig universitetsutbildning, önskvärt är 3-årig inom socialt arbete.
4 st Boendeassistenter med 2-årig eftergymnasial utbildning såsom behandlingspedagog, skötare,
undersköterska.
2 st ”stödassistent” som saknar utbildning men har erfarenhet av arbete på HVB.
1 kock/kokerska
Eventuellt minskning med 1 st nattpersonal = 12 personal

Idag finns på HVB Vågen
Vågen
14 st tjänster, innebär minskning med 1-2 personal.
1 st föreståndare med 3-årig universitetsutbildning, samma hela EKB.
1 st biträdande föreståndare med 2-årig universitetsutbildning
3 st boendepedagoger
9 st boendeassistenter
1 st kokerska/kock

Detta innebär en minskning med 1-2 tjänster beroende på om det går att minska med 1 nattjänst. Ev
går nattpersonal ner i tjänst till 80-85% då det i verksamheten fungerar.

64

7

Tänkt bemanning stödboende Källan samt ungstöd
Stödboende
Källan/ungstöd
Föreståndare, 3-årig universitetsutbildning enligt föreskrift, samma hela EKB
Biträdande föreståndare 3- årig universitetsutbildning enligt föreskrift, delas med Dagiset
1 st Boendepedagog med PUMA-ansvar med 3-årig universitetsutbildning (både ungstöd och
Källan)
3 st boendepedagoger med 3- eller 2 årig universitetsutbildning
2 st boendeassistenter med 2-årig eftergymnasialutbildning
2 st ”stödassistenter som saknar utbildning

Idag har vi på HVB Källan
2 st biträdande föreståndare
18 st boendeassistenter

Idag har vi på utslussen
1 st boendepedagog
2 st boendeassistent

Detta innebär en minskning med
1 biträdande föreståndare
13 boendepersonal

Tänkt bemanning på stödboende nr 2 (Dagiset)

Dagiset
Föreståndare, 3-årig universitetsutbildning enligt föreskrift, samma hela EKB
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Biträdande föreståndare 3- årig universitetsutbildning enligt föreskrift, delas med Källan
1 st Boendepedagog med PUMA-ansvar med 3-årig universitetsutbildning (både ungstöd och
Källan)
2 st boendepedagoger med 3- eller 2 årig universitetsutbildning
2 st boendeassistenter med 2-årig eftergymnasialutbildning

Detta innebär en utökning av personal med 5 tjänster, biträdande föreståndare delas med Källan.

Total minskning med personal 8 tjänster då 5 tjänster flyttas över till Dagiset.
Då socialförvaltningen behöver, enligt föreskrifter ha personal med universitetsutbildning eller 2årig eftergymnasial utbildning kommer vi att behöva varsla 18 personal då de inte uppfyller detta
krav. Personal som idag besitter tjänster utan, för den positionen, icke adekvat utbildning kommer
kunna placeras om på annan plats inom verksamheten. Detta gäller 1 st boträdande föreståndare
samt boendepedagoger som idag inte uppfyller kraven.

Arbetssätt
HVB Vågen kommer att fortgå i samma regi som i dagsläget. Ungdomsgruppen kommer i högre
grad att bestå av ungdomar under asylprocessen samt nytillkomna ungdomar till kommunen som,
av socialtjänsten bedömts, behov av HVB-boende. HVB Vågen kommer att ha 18 platser.
HVB Vågen bemannas utifrån föreskrift, samma som i dagsläget.

Stödboende Källan
Källan kommer att arbeta med ungdomar 16-20 år med PUT/TUT. Dessa ungdomar har bedömts
av socialtjänsten att ha uppnått den mognadsgrad som det krävs för att bo i stödboende. De ska
klara av att hålla i sin egen ekonomi, matlagning, inhandling samt sin dagliga livsföring.
Ungdomarna kommer att laga egen mat och erhålla försörjningsstöd enligt norm. Personal kommer
inte att äta pedagogiskt med dessa ungdomar. Källan kommer att dygnetrunt bemannas enligt
förskrift. Socialförvaltningen avser ha en sovande jour under nattetid. Källan kommer ha 10
platser.

Stödboende Dagiset
Dagiset kommer att arbeta med ungdomar som befinner sig i asylprocessen, 16-17 år. Dessa
ungdomar har bedömts av socialtjänsten att ha uppnått den mognadsgrad som det krävs för att bo i
stödboende. De ska klara av att hålla i sin egen ekonomi, matlagning, inhandling samt sin dagliga
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livsföring. Ungdomarna kommer att laga egen mat och erhålla ersättning från socialförvaltningen
för att klara sitt eget uppehälle. Personal kommer inte att äta pedagogiskt med dessa ungdomar.
Källan kommer att dygnetrunt bemannas enligt förskrift. Socialförvaltningen avser att inte ha
sovande jour på stödboendet, då detta behov tillgodoses av HVB Vågens nattpersonal. Dagiset
kommer ha 10 platser.

Utslussverksamheten ändrar inriktning och börjar arbeta utifrån insatsen Ungstöd. De arbetar idag
med ungdomar med HVB-beslut som bor i våra egna lägenheter. Denna förändring innebär att de
kommer att arbeta med ungdomar som socialtjänsten bedömt vara i behov av insatsen ungstöd.
Dessa ungdomar som beviljas insats kan vara i vilken ålder som helst, dock som längst till 20 år.
De ska ha ett aktivt ärende hos socialtjänsten, via placering, nätverkshem eller familjehem.
Behovet kan vara läxhjälp, hjälp med kontakter i samhället, kontakt med fritidsverksamheter mm.
Denna förändring innebär ett större ansvarstagande hos personalen för att verkställa insatsen samt
en större flexibilitet. De kommer att göra hembesök samt arbeta med gruppverksamhet beroende på
vad behovet hos den enskilde är.
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Förslag på organisationsförändring
Förändring av HVB inom IF
Nuvarande organisation
HVB Vågen

Kommande organisation
HVB Källan

Utslussningsverksamhet

HVB Vågen

Stödboende vid Vågen

Stödboende Källan inkl utsl
1 Bitr företåndare delat
med stödboende Vågen

Arbetsledare

2 Biträdande föreståndare

Gemensam Bitr
föreståndare med Källan

1 Bitr företåndare

1 Bitr föreståndare delat
med Källan

2 Boendepedagog
1 Boendepedogaog PUMA

1 Boendepedagog tjl

1 Boendepedagog
1 Boendepedagog PUMA

2 Boendepedogog PUMA

1 Boendepedagog PUMA

1 Boendepedagog
PUMA

2 Boendeassistent med
utbildning

3 Boendeassistenter med
utbildning

1 Boendeassistent utan
utbildning

4 Boendepedagog

2 Boendepedagog

3 Boendepedagog

4 Boendeassistenter med
utbildning

2 Boendeassistent med
utbildning

2 Boendeassistenter
med utbildning

8 Boendeassistenter utan
utbildning

15 Boendeassistent utan
utbildning, + 1 vikarie

Kock

För alla enheter gäller att det finns en föreståndare, samma för alla enheter.
Både i nuvarande och i kommande organisation

2 övrig personal utan
utbildningskrav

2 övrig stödpersonal utan
utbildningskrav

Kock

Saknad kompetens: Boendepedagog PUMA
Boendepedagog
Boendeassistent med utbildning

Övertalighet
Boendeassistent utan utbildning
Ev minskning av nattpersonal.

2
5 ( ev 6)
3
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1

Utgångspunkter för ett nytt
ersättningssystem

Den stora ökningen av antalet ensamkommande barn under 2015
medför utmaningar för kommunerna. Det är viktigt att värna
kvalitet och säkerhet i mottagandet av ensamkommande barn och
unga. Samtidigt måste regelverken ta hänsyn till kommunernas
förutsättningar och bidra till en effektiv användning av
skattemedel.
Dagens system för ersättning till kommunerna för mottagandet
av ensamkommande barn och unga är inte ändamålsenligt utan har
lett till ett svåröverskådligt regelverk som även är administrativt
betungande. Ersättningen för mottagandet av ensamkommande
barn och unga bör därför i större utsträckning än i dag utgöras av
schabloner.
Regeringen aviserade i vårpropositionen 2016 att man avsåg att
återkomma med förslag för att förenkla regelverket, förbättra
kommunernas planeringsförutsättningar, minska den administrativa bördan och öka kostnadseffektiviteten.
I denna promemoria beskrivs ett nytt ersättningssystem för
mottagandet av ensamkommande barn och unga. I avsnitt 1
redovisas utgångspunkter och i avsnitt 2 sammanfattas nuvarande
regler om ersättning för mottagandet av ensamkommande barn och
unga. Bedömningar och motiveringar för det nya ersättningssystemet redovisas i avsnitt 3. Konsekvensanalys redovisas i
avsnitt 4.
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1.1

Ett ökat antal ensamkommande barn och unga

Sverige är det land i Europa som under de senaste tio åren har tagit
emot flest asylsökande ensamkommande barn, dvs. personer som
vid ankomsten inte hade fyllt 18 år och som anlänt utan sin
vårdnadshavare eller någon som anses ha trätt i vårdnadshavarens
ställe. Antalet är särskilt stort i relation till landets befolkningsmängd, men Sverige har också varit största mottagarland i absoluta
tal. Under 2015 tog dock Tyskland emot fler asylansökningar från
ensamkommande barn än Sverige.
Diagram 1.1 visar antalet och andelen asylsökande ensamkommande barn i Sverige sedan år 2000.

Källa: Migrationsverket

År 2005 sökte knappt 400 ensamkommande barn asyl i Sverige.
Fem år senare hade antalet asylsökande ensamkommande barn ökat
till nästan 2 400. På tre år, 2010–2013, skedde en 60-procentig
ökning av antalet asylsökande ensamkommande barn och 2013
uppgick antalet till 3 852. Under 2014 kom 7 049 asylsökande
ensamkommande barn till Sverige, vilket var en ökning med drygt
80 procent jämfört med föregående år. I början av 2015 var
bedömningen att både antalet asylsökande totalt sett och antalet
ensamkommande barn skulle minska. Utvecklingen under
7
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sommaren och hösten blev emellertid den motsatta. Sammantaget
sökte 35 369 ensamkommande barn asyl i Sverige under 2015.
Antalet asylsökande ökade totalt, men framför allt ökade andelen
ensamkommande barn av de asylsökande som kom till Sverige.
2015 var andelen ensamkommande barn av de asylsökande drygt
20 procent. Prognoserna för de närmaste åren är mycket osäkra,
men Migrationsverkets bedömning (april 2016) är att antalet
asylsökande kommer att ligga på en fortsatt hög nivå i ett historiskt
perspektiv.
Majoriteten av de asylsökande ensamkommande barnen har
under hela perioden varit pojkar och andelen pojkar har ökat.
Under perioden 2000–2005 var i genomsnitt 34 procent av de
ensamkommande barnen som sökte asyl i Sverige flickor. Sedan
2006 fram till 2014 har andelen flickor varit i genomsnitt
19 procent per år.
2015 minskade andelen flickor till 8 procent och därmed var 92
procent av de ensamkommande barnen som sökte asyl i Sverige
pojkar. Nästan alla var ungdomar i åldern 13–17 år (93 procent)
och en tredjedel var i åldern 16–17 år. Afghanistan är sedan länge
det vanligaste ursprunglandet, varifrån två tredjedelar kom 2015.
Syrien var näst vanligaste ursprungland med 10 procent. Andra
vanliga ursprungsländer är Somalia, Eritrea och Irak.

1.2

Ett stort behov av ett förändrat
ersättningssystem

Den kraftiga ökningen av antalet ensamkommande barn som
kommit till Sverige under 2015 har inneburit att bl.a. kommunerna
ställts inför betydande påfrestningar i sin verksamhet. Regelverken
för mottagandet av ensamkommande barn har förändrats under
den senaste tioårsperioden, men någon samlad utvärdering har inte
gjorts. Under 2015 tillsattes en utredning som har i uppdrag att ta
ett helhetsgrepp om mottagande och bosättning av asylsökande
och nyanlända, inklusive ensamkommande barn (dir. 2015:107).
Utvecklingen av antalet asylsökande ensamkommande barn under
2014 och 2015 har emellertid gjort det nödvändigt att omgående se
över regelverket och utformningen av de statliga ersättningarna till
kommunerna. En översyn av kommunersättningarna aviserades i
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budgetpropositionen för 2015 och förändringar presenterades i
budgetpropositionen för 2016. Under hösten 2015 stod det klart
att ytterligare förändringar var nödvändiga och ett arbete inom
Regeringskansliet har lett fram till bedömningar om nya former för
kommunersättningar vid mottagandet av ensamkommande barn
och unga som presenteras i denna promemoria.
Det stora antalet ensamkommande barn och unga innebär att
behovet av att förenkla regelverket, dämpa kostnadsutvecklingen
och minska den administrativa bördan är stort. Staten ansvarar för
finansieringen av mottagandet av ensamkommande barn och unga.
Genom de statliga ersättningarna ska kommunerna ges ekonomisk
ersättning för mottagandet av ensamkommande barn och unga så
att trygghet och kvalitet i mottagandet kan upprätthållas. Det är
även viktigt att säkerställa att skattemedel används på ett kostnadseffektivt sätt. Regelverket för ersättningen bör vara utformat så att
den administrativa bördan blir mindre för såväl kommuner som
Migrationsverket. Planeringsförutsättningarna för kommunerna
behöver förbättras genom ökad förutsägbarhet i fråga om vilken
ekonomisk ersättning de är berättigade till och när utbetalningen
kommer att ske. På så vis förbättras också kommunernas
förutsättningar för mottagandet.
Den snabba och kraftiga ökningen av antalet asylsökande
ensamkommande barn har inneburit att behovet av olika
boendealternativ har ökat kraftigt. Kommunernas ansträngda
situation och behov av att snabbt hitta boende har bidragit till att
efterfrågan på boenden har ökat. Behovet av bostäder ledde till att
utbudet av boenden ökade då många privata aktörer såg en
expanderande marknad med möjligheter att ta ut ett högt pris.
Regelverkets utformning och den ansträngda situationen för
kommunerna har bidragit till att orimligt höga priser har kunnat tas
ut. För att förbättra de ekonomiska drivkrafterna för kostnadseffektiva boenden behöver regelverket ses över och förändras.
Skattemedel måste användas ansvarsfullt och de samlade statliga
utgifterna för mottagandet av ensamkommande barn och unga
måste vara rimliga i förhållande till andra offentliga utgifter.
I utformningen av ett regelverk för statliga ersättningar till
kommunerna är det flera aspekter som behöver beaktas. Inte minst
är barnperspektivet viktigt. Mottagandet av ensamkommande barn
ska hålla hög kvalitet och utgå från barnets bästa. Statens,
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kommuners och landstings resurser är begränsade. Regelverket bör
vara utformat så att det möjliggör ett bra mottagande utan att det
sker en undanträngning av andras behov. Utformningen behöver
också vara långsiktigt hållbar eftersom mottagandet av ensamkommande barn är ett flerårigt åtagande för kommunen.

1.3

Barnperspektivet är en viktig utgångspunkt

Det stora antal asylsökande ensamkommande barn som kommit till
Sverige under senare tid innebär en stor utmaning för kommunerna
som har ansvaret för att säkerställa att varje barn får det stöd han
eller hon behöver. Barn utan vårdnadshavare har många gånger
behov av stora insatser från samhället för att de ska kunna växa upp
under förutsättningar som i så stor utsträckning som möjligt
motsvarar de förutsättningar som barn som bor med sina föräldrar
eller andra vårdnadshavare har. En viktig utgångspunkt för
förändringar i ersättningsystemet för ensamkommande barn är att
inte försämra förutsättningarna för att barn ska få ett bra
omhändertagande. Barn under 18 år har särskilda rättigheter enligt
FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) och
det är därför viktigt att särskilja barn från vuxna.
Vid åtgärder inom socialtjänsten som rör barn ska barnets bästa
särskilt beaktas. Vid beslut eller andra åtgärder som avser vårdeller behandlingsinsatser för barn ska vad som är bäst för barnet
vara avgörande. När resurserna inom kommunen är begränsade
finns en risk för undanträngning av utredningar av bl.a. orosanmälningar om barn som far illa. Nuvarande regelverk innebär att
kommunerna har ekonomiska drivkrafter att placera ensamkommande unga med stöd av socialtjänstlagen (2001:453),
förkortat SoL, upp till 21 års ålder, eftersom placeringsbeslut har
krävts för statlig ersättning för mottagandet till kommunerna.
Återkommande placeringsbeslut och därmed följande uppföljning
innebär en upplåsning av resurser vid socialtjänsten som inte alltid
är motiverade utifrån den enskildes vårdbehov. Fortsatt placering
av ensamkommande barn som blivit unga vuxna riskerar därför att
försvåra kommunernas möjlighet att ge tillräckligt stöd till barn
som är i behov av stöd eller vård- eller behandlingsinsatser.
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Med barnperspektivet som utgångspunkt är det naturligt att
förändra ersättningssystemet så att en tydligare skillnad görs
mellan ensamkommande barn och unga vuxna, dvs. ensamkommande unga som har fyllt 18 år. Förändringar av ersättningar
som kan påverka vilka former av boenden som erbjuds bör därför i
första hand avse unga över 18 år.

1.4

Asylsökande ensamkommande barn som fyller
18 år

Migrationsverket har enligt lagen (1994:137) om mottagande av
asylsökande m.fl. (LMA) ansvar för att erbjuda plats på
förläggning1 åt asylsökande som inte bor i eget boende. För
ensamkommande barn ska Migrationsverket i stället anvisa en
kommun som ska ordna boendet.
För dem som söker asyl som ensamkommande barn och fyller
18 år innan asylprövningen är avgjord finns med nuvarande regler
ett dubbelt ansvarssystem. Migrationsverkets ansvar för att erbjuda
plats på förläggning omfattar alla som är över 18 år och söker asyl i
Sverige. Kommunens ansvar för dem som sökt asyl som ensamkommande barn kvarstår i normalfallet genom att socialtjänsten
fattar beslut om fortsatt placering med stöd av SoL innan en
asylsökande fyller 18 år. När beslut om fortsatt placering tas har
kommunen också rätt till fortsatt statlig ersättning för mottagandet
som längst till den unga fyller 21 år. Vid fortsatt placering efter 18
års ålder är ersättningsvillkoren desamma som ersättningsvillkoren
som gäller för placering av ensamkommande barn under 18 år.
Drivkrafterna för kommunen att förlänga placeringsbeslut efter 18
års ålder är stora eftersom det leder till fortsatt statlig ersättning
med 1 900 kronor per dygn för överenskomna platser eller
ersättning för faktiska kostnader för placerade ensamkommande
unga utöver överenskomna platser. Majoriteten av de asylsökande
som fyller 18 år är därför även fortsättningsvis placerade fram till
21 års ålder. Bedömningen är att detta snarare är en följd av
1
Förläggning är det begrepp som används i LMA. Numera används begreppet
anläggningsboende. Dessa kan drivas i både Migrationsverkets regi, hyras eller handlas upp
av privata entreprenörer.

11

79

ersättningsreglernas utformning än att alla unga har behov av att
vara fortsatt placerade.
I prop. 2005/06:46 Mottagande av ensamkommande barn
framgår det att barn som blir myndiga innan ansökan om
uppehållstillstånd slutligt prövats i normalfallet inte bör bo kvar vid
ett kommunalt ungdomsboende utan ska beredas plats inom
Migrationsverkets anläggningsboenden.
De nuvarande reglerna innebär också att den som söker asyl
strax före 18 års ålder omfattas av ett helt annat system för
omhändertagande än den som söker asyl strax efter 18–årsdagen.
Att behovet av stöd skulle vara helt olika för den som sökt asyl
strax före respektive efter 18–årsdagen är svårt att motivera. För
staten innebär regelverket höga kostnader i förhållande till
mottagandet av en asylsökande som har fyllt 18 år vid ankomsten
till Sverige.

1.5

Ersättning för ensamkommande unga över 18 år
som har uppehållstillstånd

Kommunen har med nuvarande regler rätt till ersättning för
mottagandet av unga som har fyllt 18 men inte 21 år om den unga
är placerad enligt SoL och om vården påbörjats före 18 års ålder.
Enligt SoL finns sedan den 1 januari 2016 tre olika former av
boenden, s.k. placeringsformer: familjehem, hem för vård eller
boende (HVB) och stödboende. Eftersom ersättningen baseras på
beslut om vård enligt SoL saknar kommunen ekonomiska
drivkrafter för att avsluta placeringar av unga som har fyllt 18 men
inte 21 år. Då ersättningens storlek i stor utsträckning är kopplad
till olika former av boende saknas drivkrafter för att placera unga
över 18 år i ett boende med lägre kostnad även när den unges behov
ger möjlighet till detta.
Ekonomiska drivkrafter för kommunen kan leda till boendeoch placeringslösningar som inte motsvarar den enskildes behov.
Placering enligt SoL är inte alltid det bästa boendet för en ung
vuxen som saknar vårdbehov.
Bedömningen är att regelverket bör vara så konstruerat att unga
över 18 år inte behöver vara placerade enligt SoL för att statlig
ersättning för mottagandet ska utgå till kommunen. En del av de
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unga kommer även framöver att ha behov av fortsatt placering
enligt SoL. Det är viktigt att beslut om fortsatt placering fattas
utifrån individens behov och inte påverkas av regelverket för statlig
ersättning till kommunen.
Stödboende har som målgrupp ungdomar i åldern 16–20 år som
av olika skäl behöver placeras men bedöms klara ett självständigt
boende i kombination med socialt och/eller praktiskt stöd. Unga
som kan få sina behov tillgodosedda i ett stödboende bör inte
placeras i hem för vård eller boende. Enligt 6 kap. 1 § SoL krävs
särskilda skäl för att placera barn i åldern 16–17 år i stödboende.
Slutligen innebär de nuvarande reglerna att barn som söker asyl
före 18 års ålder omfattas av ett helt annat system upp till 21 års
ålder eftersom de mottas som ensamkommande barn, medan unga
som söker asyl strax efter 18 års ålder behandlas som vuxna.

1.6

Behovet av administrativ förenkling

Med nuvarande regler behöver kommunerna ansöka om
ersättningar för en stor andel av de mottagna ensamkommande
barnen. Kommunernas ansökningar om ersättning för faktiska
kostnader för placeringar utöver överenskomna platser om
mottagande motsvarade 2014 hälften av alla mottagna barn och
unga. Ansökningsförfarandet för 2015 är ännu ofullständigt,
eftersom kommunerna enligt gällande regelverk kan ansöka om
ersättning upp till ett år efter att kostnaden har uppstått.
Ansökan och beslut om ersättning för faktiska kostnader är
administrativt krävande för både kommunerna och Migrationsverket som handlägger och fattar beslut om utbetalning av ersättning. Dessa ersättningar skapar dessutom en osäkerhet och dåliga
planeringsförutsättningar för kommunerna eftersom det inte är
säkert att alla delar i ersättningsanspråken beviljas. Kommunerna
tvingas också bära kostnaderna i väntan på utbetalning av ersättningen under tiden för Migrationsverkets handläggning. Den tidsmässiga förskjutningen mellan utgifter och intäkter kan vara
kännbar för den kommunala ekonomin, särskilt i små kommuner
med omfattande mottagande.
Systemet med boendedifferentierade schabloner som till viss del
finns i nuvarande regelverk är också administrativt betungande
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eftersom kommunen måste redovisa exakt hur många dygn en
individ bott i familjehem, hem för vård eller boende respektive
stödboende. I det fall det handlar om hem för vård eller boende för
barn och unga som har uppehållstillstånd och som är mottagna
utöver överenskomna platser, måste även de faktiska kostnaderna
redovisas. För familjehemsplaceringar utöver överenskomna platser
måste faktiska kostnader redovisas både för asylsökande barn och
unga och för barn och unga med uppehållstillstånd.
Systemet med överenskommelser är administrativt betungande
för länsstyrelserna som för dialoger med kommunerna i syfte att de
ska ingå överenskommelser med Migrationsverket om mottagande
av ensamkommande barn. För kommunerna krävs resurser då de
fattar beslut om överenskommelserna. Även ersättningarna för de
överenskomna platserna är administrativt betungande eftersom det
innebär utbetalningar i två steg där bara den ena delen betalas ut
automatiskt utan föregående ansökan. Den andra delen betalas ut
efter ansökan. Detta kräver i sig administrativa resurser för
Migrationsverket som betalar ut ersättningen men även för
kommunerna som måste ansöka om ersättning för de belagda
platserna.
För att minska den administrativa bördan bör ersättningarna
baseras på schabloner som inte är kopplade till överenskommelser.
För att komma ifrån redovisning av antalet dygn i olika former av
boenden bör ersättningen inte heller vara kopplad till
placeringsform. Ersättningarna bör dessutom konstrueras så att de
i så stor utsträckning som möjligt kan betalas ut automatiskt utan
ett ansökningsförfarande.

1.7

Behovet av ett kostnadseffektivt regelverk

Kommunen ansöker om ersättning för faktiska kostnader för
hälften av alla mottagna ensamkommande barn och unga. När en
kommun upphandlar olika former av boenden eller bygger upp
verksamhet i egen regi och får ersättning för faktiska kostnader,
kan det medföra att det inte finns tillräckliga drivkrafter för att
hålla nere verksamheternas kostnader. Schabloner för ersättning till
kommunerna skulle leda till förenklad administration, men kan
också bidra till ökad kostnadseffektivitet. För att bidra till
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ekonomiska drivkrafter för mindre kostsamma lösningar vid valet
av placeringsform bör ersättningarna vara oberoende av vilken
placeringsform som väljs, vilket också är motiverat utifrån ett
administrativt perspektiv.

1.8

Utgångspunkter och inriktning för ett nytt
ersättningssystem

Sammantaget finns det ett stort behov av att förändra det statliga
systemet för ersättning till kommunerna för mottagandet av
ensamkommande barn och unga.
Utgångspunkten för utformningen av det nya ersättningssystemet bör vara att kommunerna sammantaget ska kunna erbjuda
ett mottagande för ensamkommande barn och unga med hög
kvalitet och säkerhet. Ett schabloniserat ersättningssystem skulle
innebära att ersättningen till kommunerna i någon situation kan
vara för hög och i en annan för låg, men att den i genomsnitt avser
täcka kommunens kostnader.
Mottagandet av ensamkommande barn och unga är ett
obligatoriskt åtagande för kommunerna enligt LMA. Statlig
ersättning utgår till kommunerna för mottagandet. Utgångspunkten för de förändringar av ersättningssystemet som
presenteras i denna promemoria är att en förändring av
ersättningssystemet inte innebär bindande förändringar i form av
förändrade regler för kommunernas verksamhet. Kraven på
kommunernas verksamhet bör därför vara oförändrade. Den s.k.
kommunala finansieringsprincipen beträffande ersättning för nya
åtaganden eller åtaganden som tas bort från kommunerna blir
därför inte tillämplig. Utformningen av de nya ersättningarna till
kommunerna bör täcka kostnaderna för de uppgifter som
kommunerna sedan tidigare har ansvarat för.
Inriktningen för det nya ersättningssystemet är att förenkla
regelverket, minska den adminstrativa bördan och förbättra
planeringsförusättningarna. Nuvarande ansökningsförfarande leder
till eftersläpningar i utbetalning av ersättningar eftersom
kommunen har förhållandevis lång tid på sig att ansöka om
ersättning och till följd av långa handläggningstider hos
Migrationsverket. Bedömningen är att ett system som i huvudsak
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är baserat på schabloner som innebär att ersättningen kan betalas ut
automatiskt bidrar till att förbättra både för kommunerna och för
Migrationsverket som utbetalande myndighet. Ett välfungerande
ersättningssystem bör också leda till att kommunerna får
drivkrafter att hitta kostnadseffektiva former av boenden. Det bör
också kunna bidra till boendelösningar som är anpassade till
behoven hos ensamkommande barn och unga och till ökad
flexibilitet i kommunernas mottagande.
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2

Nuvarande regler om ersättning
för mottagandet av ensamkommande barn och unga

2.1

Kommuner och landstings rätt till ersättning för
mottagandet av ensamkommande barn och unga

2.1.1

Allmänt om kommuner och landstings rätt till
ersättning

En kommun har rätt till ersättning för vissa kostnader för barn
under 18 år som vid ankomsten till Sverige är skilda från båda sina
föräldrar eller från någon annan vuxen person som får anses ha trätt
i föräldrarnas ställe eller som efter ankomsten står utan sådan
ställföreträdare. Denna grupp omnämns fortsättningsvis som
ensamkommande barn. De som kommit hit som ensamkommande
barn, men som har fyllt 18 år omnämns som ensamkommande
unga. Ersättning lämnas för kommunens kostnader för sådan vård i
annat hem än barnets eget som ges med stöd av socialtjänstlagen
(2001:453), förkortat SoL, eller lagen (1990:52) med särskilda
bestämmelser om vård av unga(LVU). Kommunen kan även få
ersättning för ungdomar som har fyllt 18 men inte 21 år, men då
krävs att beslut om vård enligt SoL eller LVU har fattats före 18 års
ålder. Staten ansvarar för finansieringen för mottagandet av
ensamkommande
barn.
Ansvaret
för
mottagandet
av
ensamkommande barn är ett obligatoriskt åtagande för
kommunerna. Mottagandet och placeringen av ensamkommande
barn och unga innebär ansvar för boende, omsorg, skola samt
hälso- och sjukvård m.m.
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2.1.2

Överenskomna platser och kommunala ersättningar

Kommuner sluter överenskommelser med Migrationsverket om
platser för mottagande av ensamkommande barn. Överenskommelserna omfattar både asylsökande ensamkommande barn
och ensamkommande barn och unga med uppehållstillstånd.
Länsstyrelserna för dialog med kommunerna om platser för
mottagande utifrån Migrationsverkets bedömningar av platsbehovet för kommande år. Systemet med kommunernas överenskomna platser ligger i stor utsträckning till grund för nuvarande
bestämmelser om statlig ersättning till kommunerna för kostnader
för mottagandet av ensamkommande barn.
2.1.3

Ersättning för asylsökande

För personer i Migrationsverkets mottagningssystem har
kommuner och landsting rätt till statlig ersättning enligt
förordningen (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande
m.fl., förordningen (1996:1357) om statlig ersättning för hälsooch sjukvård till asylsökande och förordningen (2014:946) om
statlig ersättning för utbildning i svenska som ges till vissa
utlänningar i Migrationsverkets anläggningsboenden.
Ersättning för överenskomna platser
En kommun som träffat en överenskommelse om mottagande av
asylsökande ensamkommande barn får en årlig ersättning om
500 000 kronor. Ersättningen ska betalas ut i januari varje helår
som överenskommelsen gäller eller månadsvis inom en månad från
det att överenskommelsen träder i kraft. När en överenskommelse
träffas under året, betalas ersättningen ut med en tolftedel per
månad under resterande tiden av året. De kommuner som har
tecknat överenskommelse om tillfälligt mottagande, s.k. ankomstboende, får ersättning med ytterligare 500 000 kronor årligen.
Kommuner som träffar en särskild överenskommelse med
Migrationsverket om att tillhandahålla platser för ensamkommande
barn som är asylsökande har rätt till ersättning med 1 600 kronor
per dygn för varje överenskommen plats. Ersättningen för de
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överenskomna platserna betalas ut månaden efter varje passerat
kvartal, utan ansökningsförfarande. Kommunen kan därutöver få
300 kronor per dygn för varje belagd plats. Beviljad ersättning för
de belagda platserna betalas ut löpande i efterskott efter att
kommunen ansökt om ersättning. Inom de överenskomna
platserna kan placeringar ske i familjehem eller hem för vård eller
boende. Ersättningen är oberoende av placeringsformen.
Ersättning för hem för vård eller boende
För belagda platser utöver överenskommelse kan kommunen få
ersättning med 1 900 kronor per dygn för vård i hem för vård eller
boende eller ersättning för faktiska kostnader om barnet vistas i
familjehem. Kommunen har även rätt till ersättning för sina
faktiska kostnader för vård enligt LVU.
Stödboende
Den nya boendeformen stödboende infördes som en placeringsform enligt SoL den 1 januari 2016. För placeringar i stödboende
utgår en ersättning med 1 000 kronor per dygn. Ett stödboende får
inte ingå i överenskomna platser för boende för ensamkommande
barn.
Ersättning för resekostnader, utredningskostnader och kostnader för
gode män
Kommunen har rätt till ersättning för kostnader för god man till
ensamkommande barn. Det är överförmyndaren i kommunen som
beslutar om ersättning till en god man enligt bestämmelser i
föräldrabalken. Kommunen kan söka ersättning för denna kostnad
hos Migrationsverket. Migrationsverket kan inte överpröva
överförmyndarens beslut om ersättning.
Kommuner som anvisats ett barn av Migrationsverket har även
rätt till ersättning för utredningar om lämplig placeringsform.
Begreppet utredning omfattar all den verksamhet som syftar till att
göra det möjligt för socialnämnden att fatta beslut i ett ärende hos
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nämnden (prop. 1979/80:1 s. 562). Även om kommunen därefter
har ett fortlöpande ansvar för vården och omsorgen för barnet och
det kan uppstå nya omständigheter som leder till nya utredningar
och nya beslut, så är det den första utredningen som ersätts med
stöd av 7 a § förordningen om statlig ersättning för asylsökande
m.fl.
Ankomstkommuner ansöker om ersättning för faktiska
kostnader för sina kostnader för tillfälligt mottagande.
Ersättning för förskola och skola för asylsökande.
Kommunen får ersättning för skola och barnomsorg för
asylsökande barn. Ersättning lämnas med schablonbelopp som för
2016 är 60 800 kronor per år för barn i förskola från och med
höstterminen det år barnet fyller 3 år, 49 700 kronor per år för en
elev i förskoleklass, 97 500 kronor per år för en elev i grundskola,
grundsärskola, specialskola eller sameskola och 110 800 kronor per
år för en elev i gymnasieskola eller gymnasiesärskola. För ett barn i
förskola eller en elev som inte genomgår utbildning under ett helt
år betalas ersättningen med ett belopp som för varje påbörjad
fyraveckorsperiod utgör en tiondel av de ovan angivna beloppen.
Efter särskild prövning får Migrationsverket betala ersättning för
t.ex. extra skolkostnader för barn eller elever med behov av extra
stöd.
Stödinsatser av förebyggande karaktär
Ersättning får ges till kommuner som har asylsökande barn under
18 år boende inom kommunen. Ersättningen avser stödinsatser av
förebyggande karaktär enligt SoL. Ersättningen består av en fast
och en rörlig del. Den fasta delen motsvarar 10 procent av 50
miljoner kronor delat med antalet aktuella kommuner. Den rörliga
delen motsvarar 90 procent av 50 miljoner kronor delat med antalet
barn som är registrerade hos Migrationsverket enligt LMA och
som vistas i respektive kommun den 30 april varje år. Ersättningen
betalas ut under maj månad.
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Ersättning till landsting för personer i Migrationsverkets
mottagningssystem
Landstingen kan få ersättning för asylsökande personer som har
fyllt 18 år för vård som inte kan anstå, mödrahälsovård,
förlossningsvård, preventivmedelsrådgivning, vård vid abort, vård
och åtgärder enligt smittskyddslagen (2004:168) samt tandvård
som inte kan anstå. För asylsökande personer som inte har fyllt
18 år ges ersättning för fullständig hälso- och sjukvård samt
tandvård. Ersättningen består av ett visst fastställt schablonbelopp
som betalas ut per kvartal. Schablonbeloppet för 2016 är 3 550
kronor för personer till och med 18 år, 4 205 kronor för personer
mellan 19 och 60 år och 5 340 kronor för personer som har fyllt
61 år. Schablonbeloppet avser landstingens kostnader för hälsooch sjukvård, tandvård samt landstingets kostnader för t.ex. tolk,
hjälpmedel, sjuktransport eller sjukresa i samband med vården. Ett
landsting kan få ersättning för hälso- och sjukvård för asylsökande
(inklusive tolkkostnader) för den del av en vårdkontakt som
överstiger 100 000 kronor.
Ett landsting kan få ersättning för en genomförd hälsoundersökning av en asylsökande som vid tiden för hälsoundersökningen var registrerad i Migrationsverkets mottagningssystem. Ersättningen består av ett fastställt schablonbelopp som
för 2016 är 2 060 kronor och betalas ut en gång per person efter
genomförd hälsoundersökning. Ersättningen avser landstingens
kostnader för hälsoundersökning med hälsosamtal och eventuella
tolkkostnader i samband med undersökningen.
2.1.4

Ersättning för mottagandet av personer med
uppehållstillstånd

Kommuner som tagit emot skyddsbehövande eller vissa andra
utlänningar för bosättning har rätt till ersättning enligt
förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för
vissa utlänningar samt enligt förordningen (1990:927) om statlig
ersättning för flyktingmottagande m.m. som omfattar dem som
togs emot före den 1 december 2010. Personer som har beviljats
uppehållstillstånd enligt de grunder som nämns i förordningen och
är kommunmottagna omnämns nyanlända i denna promemoria.
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Kommunerna har rätt till olika typer av ersättningar för nyanlända.
För ensamkommande barn och unga som har beviljats uppehållstillstånd har kommunen rätt till motsvarande ersättning som för
andra nyanlända. Utöver det har kommunen rätt till vissa särskilda
av ersättningar som enbart avser ensamkommande barn och unga.
Schablonersättning för mottagande av nyanlända
Kommunen får en schablonersättning för varje nyanländ person
som tas emot. Schablonersättningen avser kommunens kostnader
för mottagande och praktisk hjälp i samband med bosättning,
särskilda introduktionsinsatser inom skola, förskola och fritidshem, utbildning i svenska för invandrare, samhällsorientering,
tolkning och andra insatser för att underlätta etablering i samhället.
För 2016 är schablonersättningen 125 000 kronor för personer som
inte har fyllt 65 år och 78 200 kronor för personer som har fyllt
65 år. Schablonersättningen betalas ut i omgångar under en tvåårsperiod och om den nyanlända flyttar får den nya kommunen
återstoden av ersättningen.
Ersättning för initiala kostnader för ekonomiskt bistånd
Eftersom etableringsersättningen betalas ut i efterskott har den
kommun som en nyanländ först tas emot i rätt till ersättning för
initiala kostnader för ekonomiskt bistånd. För nyanlända som har
anvisats från ett anläggningsboende är ersättningen 7 500 kronor
för en person som har fyllt 20 men inte 65 år. För nyanlända som
har fyllt 20 men inte 65 år och har bosatt sig på egen hand är
ersättningen 4 000 kronor. För personer under 20 år är
ersättningen 3 000 kronor oavsett boendeform.
Hyreskostnader
En kommun som har anmält tillgängliga bostäder har rätt till
ersättning för hyreskostnader som uppstår innan nyanlända som
anvisas med stöd av lagen (2016:38) om mottagande av vissa
nyanlända invandrare för bosättning flyttar in.
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Grundersättning för mottagande av nyanlända
Kommuner som har tecknat en överenskommelse om mottagande
av nyanlända får en grundersättning på fem prisbasbelopp per år,
vilket för 2016 innebär 221 500 kronor. Den 1 mars 2016 trädde
lagen om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning i
kraft. Detta innebär att även kommuner som inte har överenskommelser kommer att anvisas nyanlända. För 2016 kommer
därför alla kommuner att få grundersättningen oavsett om de hade
en överenskommelse om mottagande eller inte när lagen trädde i
kraft.
Ersättning för ekonomiskt bistånd, stöd och service samt hälso- och
sjukvård
För personer som vid mottagandet har en sjukdom eller funktionsnedsättning får kommunen även ersättning för ekonomiskt bistånd
och stöd och hjälp i boendet enligt SoL. För denna grupp får
kommunen även ersättning för kostnader som uppgår till minst
60 000 kronor under en tolvmånadersperiod och avser insatser
enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken,
bostadsanpassning enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m. och kostnader för hälso- och sjukvård.
Ersättning lämnas även för ekonomiskt bistånd som kommunen
lämnat till utlänningar som har fyllt 18 men inte 21 år, saknar
föräldrar här i landet, går i gymnasieskola och inte är föremål för
sådan vård i annat hem än deras eget som ges med stöd av SoL eller
LVU.
Ersättning för mottagande av ensamkommande barn med
uppehållstillstånd
För ensamkommande barn som har beviljats uppehållstillstånd får
kommunen en schablonersättning på 30 000 kronor som ett
engångsbelopp.
Rätten till ersättning för ensamkommande barns vård och
boende är densamma för ensamkommande barn med uppehålls-
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tillstånd som för asylsökande, dock med undantaget att kommunen
i stället för en schablonersättning om 1 900 kronor per dygn för
placering i hem för vård eller boende får ersättning för faktiska
kostnader för placeringar utöver överenskommelser om platser för
mottagande.
Ersättning för vissa särskilda kostnader
Kommunerna kan ansöka om ersättning för särskilda kostnader för
mottagande av nyanlända som t.ex. avser initiala kostnader i
samband med mottagning av kvotflyktingar och mottagande av
personer med särskilda behov eller olika typer av insatser inom
socialtjänstens område. Ersättning lämnas i mån av tillgång på
medel.
Ersättning för hälso- och sjukvård för nyanlända
Ett landsting har rätt till ersättning för kostnader för hälso- och
sjukvård för nyanlända om det gäller en sjukdom eller en
funktionsnedsättning som den nyanlände hade när han eller hon
först togs emot i en kommun, om vårdbehovet bedöms vara i minst
tre år och de sammanlagda vårdkostnaderna uppgår till minst
60 000 kronor under en tolvmånadersperiod. Landstingen har rätt
till en schablonersättning för hälsoundersökning som görs inom
tolv månader från att en person tagits emot i en kommun. Under
2016 uppgår ersättningen till 2 060 kronor per hälsoundersökning.
Landsting kan också, efter ansökan till Migrationsverket, få
ersättning för betydande särskilda kostnader för insatser för
personer eller familjer som har särskilda behov eller extraordinära
kostnader, som t.ex. vårdinsatser. Ersättning lämnas i mån av
tillgång på medel.
Sfi i anläggningsboende
En kommun har rätt till ersättning för kostnader för utbildning i
svenska för invandrare som erbjuds nyanlända som vistas i anläggningsboende.
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Ersättning för att skapa beredskap och mottagningskapacitet m.m.
Länsstyrelserna disponerar medel som får lämnas till kommuner
och kommunalförbund för insatser för att skapa beredskap och
kapacitet för mottagande av nyanlända. Ersättning lämnas i mån av
tillgång på medel. Länsstyrelserna disponerar även medel som får
lämnas till flyktingguider och familjekontakter som syftar till att
underlätta etablering i samhället, skapa nätverk, stödja språkinlärning eller ge socialt stöd till ensamkommande barn. Ersättning
lämnas i mån av tillgång på medel.
Uppgiftsskyldighet till Migrationsverket
Kommuner och landsting är enligt 12 § förordningen
ersättning för asylsökande m.fl. och 38 § förordningen
ersättning för insatser för vissa utlänningar skyldiga
Migrationsverket de uppgifter som krävs för att verket
bedöma deras rätt till ersättning enligt förordningarna.

2.2

2.2.1

om
om
att
ska

statlig
statlig
lämna
kunna

Ersättning till asylsökande och personer med
uppehållstillstånd
Ersättning till asylsökande

I LMA regleras frågor om bistånd till vissa utlänningar som ansökt
om uppehållstillstånd i Sverige. Bistånd lämnas under förutsättning
att utlänningen är registrerad vid en förläggning. Rätten till bistånd
gäller också efter det att uppehållstillstånd har beviljats om utlänningen inte anvisats eller har kunnat utnyttja en anvisad plats i en
kommun. Bistånd lämnas i form av logi, bostadsersättning, särskilt
bidrag och dagersättning. För utlänningar som inte vistas på förläggning gäller rätt till bistånd även under en månad från den dag de
har beviljats uppehållstillstånd.
Dagersättningen ska täcka kostnader för livsmedel, kläder och
skor, fritidsaktiviteter, hygienartiklar och andra förbrukningsvaror.
Även viss hälso- och sjukvård samt tandvård ska täckas av
ersättningen. Ersättningen regleras i förordningen (1994:361) om
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mottagande av asylsökande m.fl. Beloppet varierar från 19 till 71
kronor per dag för vuxna ensamstående, beroende på om fri mat
ingår i inkvarteringen. Barnfamiljer får även dagersättning per barn,
där beloppet varierar beroende på bl.a. barnets ålder.
2.2.2

Ersättning till personer med uppehållstillstånd

Flyktingar, skyddsbehövande och deras anhöriga som beviljas
uppehållstillstånd och är mellan 20 och 64 år ingår i målgruppen för
Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag. Om man inom
etableringsuppdraget deltar i aktiviteter enligt en etableringsplan,
har man rätt till etableringsersättning och under vissa förutsättningar även etableringstillägg och bostadsersättning. Även unga
mellan 18 och 20 år som saknar föräldrar i landet kan delta i
etableringsinsatser. Frågor om ersättning regleras i förordningen
(2010:407) om ersättning till vissa nyanlända invandrare.
Etableringsersättningen uppgår till 308 kronor per dag och ges för
fem dagar per vecka. Ersättningen blir lägre vid deltagande på
deltid.
Etableringstillägg lämnas med 800 kronor per månad för varje
hemmavarande barn som inte har fyllt 11 år och med 1 500 kronor
per månad för barn som har fyllt 11 men inte 20 år. Sådan
ersättning kan lämnas för högst tre barn. Bostadsersättning lämnas
till den som är ensamstående utan hemmavarande barn för den
bostad där han eller hon är bosatt och folkbokförd. Ersättningen
kan som mest utgå för den del av bostadskostnaden per månad som
överstiger 1 800 men inte 5 700 kronor.
En nyanländ som medverkar till upprättandet av en etableringsplan och som inte har rätt till bistånd enligt LMA har också rätt till
etableringsersättning. Sådan ersättning uppgår till 231 kronor per
dag fem dagar per vecka.
Nedsättning av ersättningen kan ske vid viss frånvaro från
aktiviteter som ingår i en etableringsplan. Etableringsersättningen
får inte lämnas för samma tid som en nyanländ får vissa förmåner
enligt socialförsäkringsbalken.
Arbetsförmedlingen prövar frågor om etableringsersättning och
Försäkringskassan prövar frågor om etableringstillägg och bostads-
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tillägg. Försäkringskassan ansvarar för utbetalningen av samtliga
ersättningar.
Nyanlända som bor kvar i anläggningsboende efter att uppehållstillstånd har beviljats har rätt till samma ersättningar som
under tiden de är asylsökande till dess att de blir kommunmottagna. Om en person med uppehållstillstånd bor kvar i anläggningsboende i ett år, har personen rätt till etableringsplan och då
upphör rätten till bistånd enligt LMA.
En nyanländ som inte har rätt till etableringsersättning eller
bistånd enligt LMA och som inte själv kan tillgodose sina behov
eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av
socialnämnden för sin försörjning och för sin livsföring i övrigt, se
4 kap. 1 § SoL. Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en
skälig levnadsnivå. Biståndet ska utformas så att det stärker hans
eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv.
2.2.3

Asylsökande och unga med uppehållstillstånd som
studerar

Asylsökande som har påbörjat en gymnasieutbildning före 18 års
ålder har enligt skollagen (2010:800) rätt att fortsätta med
studierna även efter 18 års ålder. Asylsökande har dock inte rätt till
studiehjälp utan har rätt till bistånd enligt LMA även om de
studerar.
Personer som har uppehållstillstånd har samma rätt till skolgång
som svenska medborgare. Den som är bosatt i Sverige, har
permanent uppehållstillstånd och har bosatt sig i Sverige
huvudsakligen i annat syfte än att genomgå utbildning här har
enligt 2 kap. 4 § studiestödslagen (1999:1395) rätt till studiehjälp.
Studiehjälp får lämnas även om kravet på permanent uppehållstillstånd inte är uppfyllt, om det finns särskilda skäl för det.
Studiebidraget inom studiehjälpen uppgår till 1 050 kronor per
månad och betalas ut under 10 månader om året. Inom studiehjälpen finns även ett extra tillägg som prövas mot elevens och
föräldrarnas ekonomiska förhållanden. Den som har en särskilt
förordnad vårdnadshavare, eller hade det före 18 års ålder, kan få
ett extra tillägg som beräknas enbart på den egna ekonomin. Har
barnet eller den unga en årsinkomst som understiger 85 000 kronor
är tillägget 855 kronor per månad. Vid en årsinkomst i intervallet
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85–105 000 kronor är bidraget 570 kronor per månad och vid en
årsinkomst som understiger 125 000 kronor är bidraget 285 kronor
per månad. För att familjehemsplacerade barn och unga ska ha rätt
till extra tillägg krävs att familjens inkomst understiger
125 000 kronor. Studiehjälp lämnas längst till och med det första
kalenderhalvåret det år den studerande fyller 20 år (2 kap. 3 §
studiestödslagen).

2.3

2.3.1

Övriga lagar som har betydelse för
ensamkommande barn
Ansvar och skyldigheter för föräldrar och
vårdnadshavare

Utgångspunkten för mottagandet av ensamkommande barn är att
dessa kommit till Sverige och står utan föräldrar eller annan
vårdnadshavare. I avsaknad av vårdnadshavare måste samhället
genom det allmänna säkerställa att ensamkommande barn och unga
får rätt till motsvarande stöd, omsorg och omvårdnad.
Den som har vårdnaden om ett barn ska enligt 6 kap. 1 och 2 §§
föräldrabalken se till att barnets behov av omvårdnad, trygghet och
en god fostran blir tillgodosedda. Vårdnadshavaren ansvarar för att
se till att barnet får den tillsyn som behövs, liksom tillfredsställande
försörjning och utbildning. Vårdnadshavaren har även
underhållsskyldighet gentemot barnet. Vårdnadsansvaret upphör
när barnet fyller 18 år, men underhållsskyldigheten fortsätter så
länge barnet eller den unga går i skolan, dock längst till dess han
eller hon fyller 21 år.
Socialnämnden ska bl.a. verka för att barn och unga växer upp
under trygga och goda förhållanden och i nära samarbete med
hemmen sörja för att barn och unga som riskerar att utvecklas
ogynnsamt får det skydd och stöd som de behöver och, om barnets
eller den unges bästa motiverar det, vård och fostran utanför det
egna hemmet.
Många unga bor kvar hos sina föräldrar eller andra vårdnadshavare i flera år efter 18-årsdagen. Det finns ingenting som hindrar
att barn som av olika anledningar inte bor med föräldrarna, på egen
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hand ansöker om ekonomiskt bistånd. För att ungdomar över 18 år
ska anses ha rätt till bistånd till boendekostnad har det dock krävts
starka sociala skäl (se SOU 2009:68 s. 344).
Den gode man som förordnas när ett ensamkommande barn
kommer till Sverige ersätts normalt av en eller två särskilt
förordnade vårdnadshavare när barnet har fått uppehållstillstånd.
Ansvar och skyldigheter regleras i föräldrabalken. En särskilt
förordnad vårdnadshavare har ingen underhållsskyldighet, men ska
bevaka att barnet får tillfredsställande försörjning genom de bidrag
som det har rätt till, 6 kap. 2 § föräldrabalken. Förordnandet
upphör med automatik när barnet fyller 18 år.
2.3.2

Kommunernas ansvar utifrån anvisning och placering

När Migrationsverket har anvisat en kommun ett ensamkommande
barn enligt 3 § andra stycket LMA anses barnet vistas i den
kommunen i den mening som avses i 2 a kap. 1 § SoL. Kommuner
får med stöd i 2 kap. 5 § SoL sluta avtal med någon annan om att
utföra uppgifter inom socialtjänsten. Genom ett sådant avtal får en
kommun tillhandahålla tjänster åt en annan kommun. Uppgifter
som innefattar myndighetsutövning får dock inte med stöd av
denna bestämmelse överlämnas till andra juridiska personer eller en
enskild individ. Det innebär att anvisningskommunen kan besluta
om placering i en annan kommun (placeringskommun). Under
2015 var 34 procent av alla anvisade asylsökande ensamkommande
barn placerade i en annan kommun än anvisningskommunen.
Anvisningskommunen ansvarar för att barnet får det stöd och
den hjälp som hon eller han behöver även om barnet placeras i ett
boende i en annan kommun. Regeln om anvisningskommunens
ansvar bygger på principen om ett sammanhållet vårdansvar, vilket
kvarstår tills vårdbehovet är uppfyllt eller ärendet flyttats till en
annan kommun enligt 2 a kap. 4 § SoL (se prop. 1996/97:124
Ändring i Socialtjänstlagen s. 157).
En kommun behåller ansvaret för stöd och hjälp åt en enskild
som till följd av ett beslut av kommunen vistas i en annan kommun
i exempelvis hem för vård eller boende enligt 2 a kap. 4 § SoL.
Placeringskommunen, dvs. den kommun där barnet bor, får
dock ansvar för att ordna skolgång för barn som placerats i
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kommunen. Detta ansvar baseras på vistelsebegreppet i skollagen
och gäller även i de fall när anvisningskommunen inte har kommit
överens med placeringskommunen om placeringen av barnet, vilket
innebär att placeringskommunen i vissa fall inte känner till
placeringen.
När ensamkommande barn placeras i boenden i en annan
kommun än anvisningskommunen kan det vara svårbedömt hur
långt fram i tiden placeringskommunens ansvar sträcker sig. Det
kan därmed uppstå oklarheter kring vilken kommun som ansvarar
för stödinsatser efter avslutad placering. Socialstyrelsen anger i
vägledningen Socialtjänstens arbete med ensamkommande barn
och ungdomar (2013) att en bedömning måste göras från fall till
fall utifrån omständigheterna i det enskilda ärendet.
Kommuner kan komma överens om överflyttning av ärenden,
vilket innebär att socialnämnden i placeringskommunen tar över
myndighetsansvaret från socialnämnden i anvisningskommunen.
Inom Regeringskansliet bereds förslag som avser att begränsa
möjligheten för en anvisningskommun att placera barn i andra
kommuner. Inriktningen är att en departementspromemoria (Ds)
med förslag om ändring i LMA ska remitterats.
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3

Ett nytt ersättningssystem för
mottagandet av
ensamkommande barn och
unga

3.1

Ny ersättning för beredskap och kapacitet för
mottagandet av ensamkommande barn

Bedömning: En ny ersättning för kommunernas beredskap och
kapacitet för mottagandet av ensamkommande barn bör införas.
Ersättningen bör bestå av en fast del och en del som baseras på
kommunens beräknade andel av mottagandet enligt Migrationsverkets anvisningsmodell.
Systemet med överenskommelser samt de ersättningar
kommunerna får för att ingå överenskommelser om mottagande
och ersättningar för överenskomna platser bör tas bort.

Nuvarande ersättningar
Den nuvarande regleringen ger varje kommun som träffat en
överenskommelse om mottagande av asylsökande ensamkommande barn en årlig ersättning på 500 000 kronor.
Ersättningen betalas ut inom en månad från det att överenskommelsen träder i kraft. Med nuvarande regler får en kommun
enligt förordningen (2002:1118) om statlig ersättning för
asylsökande m.fl. ersättning med 1 600 kronor per dygn för
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överenskomna platser och därutöver 300 kronor per dygn om
platsen är belagd. Detsamma gäller för ensamkommande barn och
unga som har beviljats uppehållstillstånd enligt förordningen
(2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar.
Överenskomna platser och anvisning till kommun
Anvisning av asylsökande ensamkommande barn till kommuner
byggde tidigare på frivilliga överenskommelser mellan Migrationsverket och kommuner. Den 1 januari 2014 fick Migrationsverket
genom en ändring i lagen (1994:137) om mottagande av
asylsökande m.fl. (LMA) möjlighet att anvisa ensamkommande
barn även till kommuner som saknar överenskommelser om
mottagande. Genom denna förändring är en överenskommelse inte
längre nödvändig för möjligheten att anvisa en kommun att ta emot
ett ensamkommande barn. Efter lagändringen fanns de frivilliga
överenskommelserna kvar för att anvisning till överenskomna
platser skulle kunna göras i första hand. När antalet ensamkommande barn ökade kraftigt under sommaren och hösten 2015
gjordes de flesta anvisningarna utöver de överenskomna platserna.
Anvisningsmodellen som tillämpades innebar också att anvisningar
utifrån anknytning skedde utöver överenskomna platser.
Den 1 april 2016 införde Migrationsverket, på uppdrag av
regeringen, en ny anvisningsmodell i vilken överenskommelsernas
betydelse minskar ytterligare. Avsikten med den nya modellen är
att uppnå en jämnare fördelning av ensamkommande barn mellan
kommunerna. Den nya anvisningsmodellen kommer också att ge
kommunerna bättre planeringsförutsättningar eftersom den
innebär att varje kommun kommer att få anvisningar som
motsvarar en fastställd andel av alla asylsökande ensamkommande
barn. Andelen är uträknad utifrån kommunens folkmängd,
mottagande av nyanlända, mottagande av ensamkommande barn
och antalet asylsökande inom kommunen, mätt som antalet dygn i
Migrationsverkets mottagningssystem. Andelarna för anvisning av
ensamkommande barn fastställs i samband med Migrationsverkets
prognos i februari varje år och löper under tolv månader med start
den 1 mars. Antalet asylsökande barn som respektive kommun
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anvisas bestäms således av kommunens beräknade andel av det
totala antalet asylsökande ensamkommande barn under året.
Systemet med överenskommelser är ineffektivt och bör tas bort
Systemet med överenskomna platser är av flera skäl ineffektivt och
kostnadsdrivande. Utöver den administrativa börda det innebär att
ta fram och förhandla om överenskommelserna för samtliga
involverade aktörer innebär regelverket för ersättningen för
överenskomna platser ett ineffektivt system. Eftersom överenskommelserna om platser för mottagandet av ensamkommande barn
kan vara inriktade mot vissa barn, t.ex. flickor eller barn med
uppehållstillstånd, kan det medföra att Migrationsverket behöver
anvisa asylsökande pojkar utöver de överenskomna platserna till
vissa kommuner och ersätta kommunen för deras kostnader
samtidigt som en annan kommun ersätts för tomma platser med
1 600 kronor per dygn med anledning av överenskommelserna.
Komplexiteten i systemet med överenskommelser medför också att
det är svårt för Migrationsverket att veta exakt vilka överenskomna
platser som är belagda och vilka det går att anvisa till.
Systemet med ersättning för ej belagda överenskomna platser
leder till stora utgifter för staten. Därutöver är kostnaden för en
belagd plats 1 900 kronor, vilket är mer än den genomsnittliga
kostnaden för en plats som ersätts utöver överenskommelserna.
Systemet för ersättningen är vidare administrativt komplicerat
eftersom utbetalningen sker i två steg, dvs.dels automatiskt för den
överenskomna platsen, dels efter ansökan om den varit belagd.
För att kunna skapa ett effektivt ersättningssystem som i hög
grad kan automatiseras bör systemet med överenskommelser och
ansökan om ersättning för belagda platser tas bort.
Ny ersättning för beredskap och kapacitet i mottagandet
Den nuvarande ersättningen för att ha en överenskommelse om
mottagande och ersättningen för de överenskomna platserna som
inte är belagda bör ersättas med dels en fast del som är lika för alla
kommuner, dels en rörlig del som är större ju fler barn kommunen
beräknas anvisas under året. Den fasta delen bör göra det möjligt
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även för små kommuner med ett lågt förväntat mottagande att
upprätthålla beredskap och kapacitet för mottagandet. Nuvarande
ersättning på 500 000 kronor per kommun och år bör betalas ut
även fortsättningsvis, men ersättningen bör inte längre vara
kopplad till en överenskommelse om mottagande. Ersättningen bör
betalas ut till alla kommuner i början av året och utgöra den fasta
delen av ersättningen för beredskap och kapacitet.
Utöver detta bör kommunerna, i stället för ersättning för
obelagda platser, få en annan form av rörlig ersättning för att ha
viss beredskap och kapacitet för mottagandet av ensamkommande
barn och unga. Ersättningen bör motsvara 7 dagars ersättning för
obelagda platser för samtliga asylsökande ensamkommande barn
som kommunen beräknas få anvisade i enlighet med Migrationsverkets fastställda andel för kommunen. Den rörliga ersättningen
för beredskap och kapacitet avser att göra det möjligt för
kommunerna att ha beredskap för att ta emot nya barn och viss
outnyttjad kapacitet för att exempelvis kunna hantera att ett barn
behöver placeras om.
I syfte att begränsa antalet ersättningar bör ersättningen för
stödinsatser av förebyggande karaktär som enligt nuvarande
reglering betalas ut till kommunerna inkluderas i schablonen.

3.2

Schablonersättning till ankomstkommuner för
tillfälligt mottagande av asylsökande
ensamkommande barn

Bedömning: Ankomstkommuner bör få en schablonersättning
på 3 000 kronor per dygn och mottaget barn för tillfälligt
mottagande av asylsökande ensamkommande barn. Ersättningen
bör innefatta ersättning för att säkerställa beredskap och betalas
ut kvartalsvis i efterskott efter ansökan.
Med nuvarande regler ansöker s.k. ankomstkommuner om
ersättning för faktiska kostnader för tillfälligt mottagande. Flera
ankomstkommuner ansöker även om ersättning för extraordinära
kostnader.
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Ersättningar för tillfälligt mottagande av asylsökande ensamkommande barn i ankomstkommunerna bör i stället betalas ut i
form av en schablonersättning på 3 000 kronor per dygn och
mottaget barn. I schablonen bör nuvarande årliga ersättning om
500 000 kronor för tillfälligt mottagande inräknas. Schablonen bör
också avse de kostnader som kommunerna i dag ansöker om som
extraordinära kostnader. Den nya schablonersättningen bör
motsvara den ersättning som kommunerna ansöker om enligt både
7 och 11 §§ i förordningen om statlig ersättning för asylsökande
m.fl.
Ersättningen bör betalas ut kvartalsvis i efterskott efter
ansökan. Ersättning bör utgå för de dygn barnet vistas i ankomstkommunen, dvs. till dess att barnet har tagits om hand av den
anvisade kommunen.

3.3

Schablonersättning för mottagandet av
asylsökande ensamkommande barn i
anvisningskommun

Bedömning: En enhetlig schablonersättning till anvisningskommunen på 52 000 kronor som avser mottagandet av
asylsökande ensamkommande barn bör införas. Ersättningen
bör avse transportkostnader, socialtjänstens utrednings- och
uppföljningskostnader, tolkkostnader samt kostnader för god
man och andra relaterade kostnader. Ersättningen bör betalas ut
automatiskt till anvisningskommunen när barnet har tagits
emot.
Enligt 4 § förordningen om statlig ersättning för asylsökande m.fl.
får en kommun ersättning för transport av ensamkommande barn.
Enligt 8 § har en kommun rätt till ersättning för kostnader för god
man till ensamkommande barn. Kommunen får ersättning för
faktiska kostnader som avser detta. Kommunen har också rätt till
ersättning för utredningskostnader enligt 7 a § med 39 000 kronor
om en placering görs i familjehem och med 31 000 kronor för en
placering i hem för vård eller boende.
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Dessa ersättningar bör ersättas med en schablonersättning om
52 000 kronor per asylsökande ensamkommande barn som betalas
ut automatiskt till anvisningskommunen när barnet har tagits emot
i anvisningskommunen. Ersättningen bör avse transportkostnader,
socialtjänstens utrednings- och uppföljningskostnader, tolkkostnader samt kostnader för god man och andra relaterade kostnader.
Om den unga beviljas uppehållstillstånd ges enligt 31 §
förordningen om statlig ersättning för insatser för vissa nyanlända
invandrare ytterligare ett bidrag i form av en schablonersättning på
30 000 kronor som avser särskilt förordnad vårdnadshavare och
särskilda kostnader inom socialtjänsten. Denna ersättning bör
kvarstå.

3.4

Schablonersättning per dygn för mottagandet av
ensamkommande barn

Bedömning: För ensamkommande barn som är asylsökande
eller har uppehållstillstånd bör anvisningskommunen få en
automatiskt utbetald schablonersättning på 1 350 kronor per
dygn.
Enligt nuvarande regler för ersättning till anvisningskommuner vid
mottagande av ensamkommande barn och unga finns en
kombination av ersättningar enligt schablon och ersättningar
utifrån faktiska kostnader. Reglerna är dessutom till viss del olika
för asylsökande ensamkommande barn respektive ensamkommande barn och unga med uppehållstillstånd.
Bedömningen är att anvisningskommunen bör få en enhetlig
och automatiskt utbetald ersättning per dygn för ensamkommande
barn som anvisats kommunen. Ersättningen bör vara densamma för
ensamkommande barn som är asylsökande respektive har
uppehållstillstånd.
Den nya placeringsformen stödboende som infördes i januari
2016 innebär att det finns en ökad flexibilitet och möjlighet till
placeringar utifrån individens behov och mognad. I propositionen
om den nya placeringsformen (prop. 2015/16:43 Stödboende en ny
placeringsform för barn och unga) skrev regeringen att stödboende
är tänkt som ett placeringsalternativ för unga i åldern 18–20 år,
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men om det finns särskilda skäl ska även 16- och 17-åringar kunna
bli aktuella för placering i ett stödboende. Barn i åldern 16–17 år
ska endast kunna placeras i stödboende om det finns särskilda skäl.
Socialnämnden ska i varje enskilt fall bedöma om det kan finnas
särskilda skäl. Särskilda skäl kan vara att barnet bedöms vara moget
och förberett för att på ett bra sätt klara av att bo och leva i ett eget
boende, att barnet anses moget i övrigt och att barnet själv har
uttryckt en önskan att bo i ett eget boende. När Socialstyrelsens
föreskrifter är utfärdade och Inspektionen för vård och omsorg har
prövat ansökningar om tillstånd för stödboenden, bedöms den nya
placeringsformen kunna tillämpas i betydligt större utsträckning.
Gruppen 16–17-åringar är stor och en betydande andel av dem
kommer sannolikt att placeras i stödboende. Därigenom kommer
de genomsnittliga kostnaderna för placeringarna av ensamkommande barn kunna sänkas. Den genomsnittliga ersättningen
för asylsökande ensamkommande barn och ensamkommande barn
under 18 år med uppehållstillstånd som betalades ut under 2014
motsvarade 1 500 kr per dygn efter justering för prisutvecklingen
(se vidare avsnitt 4.4). Bedömningen är att schablonen för
mottagandet av asylsökande ensamkommande barn och ensamkommande barn med uppehållstillstånd bör vara 1 350 kronor per
dygn.
Ersättningen bör betalas ut automatiskt i efterskott för ett
kvartal i taget fram tills barnet fyller 18 år eller tills kommunen
meddelar att kommunen inte längre har kostnader för barnet.
Rätten till ersättning bör upphöra om kommunens kostnader för
barnet upphör t.ex. för att barnet lämnar landet. Rätten till
ersättning bör också upphöra om barnet återförenas med sina
föräldrar.
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3.5

Begränsad möjlighet till ersättning för
asylsökande ensamkommande unga i åldern 18–
20 år

Bedömning: När det gäller asylsökande ensamkommande unga
som har fyllt 18 men inte 21 år bör kommunen enbart ha rätt till
ersättning för dem som är placerade med stöd av lagen med
särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och för dem
med motsvarande vårdbehov men som är placerade med stöd av
socialtjänstlagen (SoL). Ersättning för faktiska kostnader bör
betalas ut i efterskott efter ansökan.
När asylsökande fyller 18 år träder de bestämmelser som gäller
vuxna asylsökande in. Den som är 18 år har enligt 14 § LMA rätt
till logi på en förläggning. Bedömningen är att asylsökande ensamkommande unga som har fyllt 18 år i normalfallet ska bo på en
förläggning enligt LMA.
Bedömningen är att enbart asylsökande ensamkommande unga
som har fyllt 18 men inte 21 år som har ett omfattande vård- och
behandlingsbehov bör vara fortsatt placerade. För asylsökande
ensamkommande unga som har fyllt 18 år men inte 21 år har en
kommun enligt förordningen om statlig ersättning för asylsökande
m.fl. rätt till ersättning för kostnader för vård enligt socialtjänstlagen (2001:453), förkortat SoL, eller lag (1990:52) med särskilda
bestämmelser om vård av unga, förkortat LVU, om vården
påbörjats före 18 års ålder. Rätten till ersättning för fortsatt
placering bör begränsas till dem som är placerade med stöd av LVU
eller för dem med motsvarande vårdbehov men som är placerade
med stöd av SoL. De placeringar enligt SoL som ersätts bör vara de
placeringar som görs med samma grund som en placering med stöd
av LVU, men där den enskilde samtycker till vården vilket innebär
att beslutet då fattas med stöd av SoL. Dessa kostnader bör ersättas
efter ansökan om ersättning för faktiska kostnader (se vidare
avsnitt 3.8).
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3.6

Schablonersättning för ensamkommande unga i
åldern 18–20 år med uppehållstillstånd

Bedömning: Anvisningskommunen eller den kommun som
ärendet flyttats över till bör få en automatiskt utbetald
ersättning på 750 kronor per dygn för ensamkommande unga
som har fyllt 18 men inte 21 år och har uppehållstillstånd.
Rätten till ersättning bör förutsätta att den unga är
folkbokförd i anvisningskommunen eller den kommun som
ärendet har flyttats över till. Den unga bör också ha fått
studiehjälp för studier på gymnasial nivå under någon av
månaderna i det kvartal som ersättningen avser. Kommunens
rätt till ersättning bör upphöra när en person beviljas
etableringsersättning eller om den ungas föräldrar anländer till
Sverige.
Med nuvarande regler är placering med stöd av SoL eller LVU en
förutsättning för att kommunen ska ha rätt till ersättning för
mottagandet av ensamkommande unga som har fyllt 18 men inte
21 år och har uppehållstillstånd. Enligt 29 § i förordningen om
statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar har kommunen
rätt till ersättning för kostnader för sådan vård i annat hem än
barnets eget som ges med stöd av SoL eller LVU.
Schablonersättning för ensamkommande unga i åldern 18–20 år med
uppehållstillstånd
Nuvarande regelverks utformning innebär att kommunerna inte
har ekonomiska drivkrafter att ompröva ett placeringsbeslut även
när den unga inte längre har sådana vårdbehov som motiverar en
placering. Bedömningen är att ensamkommande unga i åldern 18–
20 år i normalfallet inte skulle behöva vara placerade med stöd av
SoL eller LVU. Med ensamkommande unga avses här ensamkommande barn som har fyllt 18 men inte 21 år.
Bedömningen är att statlig ersättning till kommunerna för
mottagandet av ensamkommande unga i åldern 18–20 år med
uppehållstillstånd bör betalas i form av en enhetlig schablon utan
att placeringsbeslut krävs. Det innebär att kommunerna får ökad
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flexibilitet att hitta olika former av boenden utifrån individens
behov. De boenden som kan vara aktuella för unga som har fyllt 18
men inte 21 år och som inte har behov av att vara placerade kan
vara hyreslägenheter i kommunalt ägda bolag eller lägenheter som
kommunen hyr av privata fastighetsägare. Andra former av
boenden som kan bli aktuella är studentlägenheter. Det kan även
handla om att skapa lösningar som motsvarar elevhem eller boende
på folkhögskolor med internat. I de fall det finns särskilda
vårdbehov kan placeringsbeslut med stöd av SoL eller LVU vara
motiverat (se även avsnitt 3.8).
Olika former av boenden kommer att innebära att kostnaderna
per dygn får en större spridning. Schablonen bör motsvara de
genomsnittliga kostnaderna för boende, omsorg och eventuell vård
eller behandling som kommunerna kan förväntas ha för unga som
har fyllt 18 men inte 21 år. Under 2014 betalade Migrationsverket i
genomsnitt 1 500 kronor per dygn för placeringar enligt SoL som
kommunerna ansökte om ersättning för utifrån faktiska kostnader.
En schablonersättning på 750 kronor per dygn bedöms täcka
kommunernas genomsnittliga kostnader framöver, eftersom kravet
på placering tas bort och kommunen därigenom kommer att kunna
erbjuda mindre kostsamma boendelösningar. Genomsnittskostnaden bör också kunna minska i förhållande till tidigare år till
följd av den nya placeringsformen stödboende som finns från och
med 2016. När föreskrifter för placeringsformen finns klara och
verksamhet har kunnat byggas upp i kommunerna, bedöms
stödboende kunna svara för en betydande andel av placeringarna av
unga i åldern 18–20 år.
Schablonen bör utbetalas till anvisningskommunen eller den
kommun som har tagit över socialnämndens ansvar för den unge.
Ersättningen bör betalas ut automatiskt kvartalsvis i efterskott.
Automatisk utbetalning av schablon
För att möjliggöra en automatisk utbetalning av schablonen är
bedömningen att utbetalningen bör kopplas till att den person som
ersättningen avser har fått studiehjälp för studier på gymnasial nivå
från Centrala studiestödsnämnden (CSN) under någon av de
månader som den kvartalsvisa utbetalningen avser.
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Kommunens ersättning bör kopplas till att studiehjälp har
betalats ut under någon månad i det kvartal som ersättningen avser.
Migrationsverket behöver då inte kontrollera vilken månad
utbetalningen avser. Även om ansökan om studiehjälp tar tid kan
utbetalningen ha hunnit göras innan den kvartalsvisa utbetalningen
görs. Ersättningen till kommunen behöver inte heller korrigeras
retroaktivt om den unges studiehjälp skulle korrigeras retroaktivt.
Kravet på studiehjälp bör förhindra att ersättning betalas ut
automatiskt för unga som är självförsörjande eftersom det kan
antas att en person som studerar på gymnasial nivå i normalfallet
inte samtidigt kan försörja sig själv. Uppgiften leder dock inte till
någon fullständig överensstämmelse i detta avseende men mot
bakgrund av den administrativa förenkling som uppnås bedöms
detta vara godtagbart. Studiehjälp kan lämnas som längst till och
med det första kalenderhalvåret det år den studerande fyller 20 år.
Kravet på att den unga ska ha fått studiehjälp för att kommunen
ska ha rätt till schablonersättning bör därför leda till att den tid
kommunerna kan få schablonersättning för blir kortare än den tid
för vilken den nuvarande ersättningen kan lämnas. Unga som
fortsätter att studera efter vårterminen det år han eller hon fyller 20
år har rätt till studiemedel som består av studiebidrag och studielån
som är anpassat för att en person ska kunna betala för eget boende.
Att kommunen får schablonersättning för denna grupp är inte
rimligt och därför bör schablonersättning inte lämnas för unga som
får studiemedel.
Att schablonersättningen betalas ut så länge som den unge har
möjlighet att få studiehjälp ger ekonomiska drivkrafter för
kommunen att erbjuda gymnasieutbildning som är utformad så att
den enskilde kan och vill fortsätta studera så länge han eller hon
kan få studiehjälp.
För att inte kopplingen till studiehjälpen ska leda till att
kostnader för en grupp som med nuvarande regler täcks av staten
helt och hållet tas bort bör kommunen ha rätt till ersättning för
kostnader för försörjningsstöd till nyanlända som har fyllt 18 men
inte 21 år efter att möjligheten till studiehjälp har upphört enligt
vad som beskrivs i avsnitt 3.8.
Schablonersättningen bör inte betalas ut om den unga har rätt
till etableringsersättning. När en person beviljas etableringsersättning lämnar Arbetsförmedlingen uppgift till Migrationsverket
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och CSN om bl.a. under vilken tidsperiod etableringsersättning
lämnas eller har lämnats. Kommunens rätt till ersättning bör
upphöra från och med den dag en person beviljas etableringsersättning.
För den automatiska ersättningen bör det vidare krävas att den
unga är folkbokförd i anvisningskommunen vilket förhindrar att
ersättning betalas ut automatiskt för unga som flyttat ifrån
kommunen och som kommunen därmed inte har några kostnader
för. Däremot kommer ersättningen att betalas ut för unga som
ordnat boende på egen hand i anvisningskommunen.
Till skillnad från den automatiska schablonersättningen för barn
bör kommunen ha rätt till denna ersättning när förutsättningarna
för ersättning är uppfyllda. Detta ska gälla även om det i teorin kan
finnas unga där förutsättningarna är uppfyllda utan att kommunen
har några kostnader, t.ex. om en ung person bor kvar i
anvisningskommunen men bor tillsammans med någon och klarar
sig på studiehjälpen. Kommunerna bör därför inte vara skyldiga att
anmäla att kostnader upphört.
Ensamkommande unga över 18 år som anvisas till kommun efter
beslut om uppehållstillstånd
Asylsökande ensamkommande barn som fyller 18 år är med
nuvarande regler vanligtvis fortsatt placerade i kommunen. Enligt
de bedömningar som presenteras i denna promemoria kommer
asylsökande ensamkommande barn som fyller 18 år under asyltiden
i normalfallet att vistas på anläggningsboende(se avsnitt 3.5). Det
innebär att ensamkommande unga som beviljas uppehållstillstånd
efter att de har fyllt 18 år kommer att anvisas med stöd av lagen
(2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för
bosättning. Dessa individer bör även efter att de blivit anvisade till
kommun med stöd av denna lag omfattas av schablonersättningen.
Om denna grupp inte skulle omfattas av schablonersättningen,
skulle enbart det faktum att Migrationsverket har långa handläggningstider leda till att kommunen blir utan ersättning för en grupp
som annars skulle omfattas av statlig ersättning till kommunerna
om handläggningstiderna var kortare.
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3.7

Ersättning för ensamkommande barn och unga
som är placerade i annan kommun än
anvisningskommunen

Bedömning: När ensamkommande barn och unga är placerade i
en annan kommun än anvisningskommunen och ansvaret för
ärendet har flyttats över till socialnämnden i den kommun där
barnet eller den unga bor, bör ersättningen betalas ut till den
kommun där barnet eller den unga bor.
När socialnämnden i anvisningskommunen har kvar ansvaret
för barnet eller den unga och placeringen är i en annan kommun,
bör ersättningen betalas till anvisningskommunen.

Begränsning av anvisningskommunernas möjlighet att placera
anvisade barn i annan kommun
För att alla kommuner ska kunna fullgöra sitt ansvar när det gäller
mottagandet av ensamkommande barn och unga behövs en jämnare
fördelning av mottagandet mellan kommunerna. Regeringen gav
den 28 januari 2016 Migrationsverket i uppdrag att ta fram en ny
modell för anvisning av asylsökande ensamkommande barn med
syfte att en jämnare fördelning av mottagandet mellan
kommunerna skulle uppnås. Den nya anvisningsmodellen tillämpas
sedan den 1 april 2016.
Utgångspunkten för mottagandet av ensamkommande barn och
unga bör vara att anvisningskommunen behåller ansvaret samt att
placering sker i den kommunen. Bedömningen är att möjligheten
att placera ensamkommande barn och unga i annan kommun bör
begränsas. Inom Regeringskansliet bereds förslag som avser att
begränsa möjligheten för en anvisningskommun att placera barn i
andra kommuner. Inriktningen är att en departementspromemoria
(Ds) med förslag om ändring i LMA ska remitteras.
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Ersättning när ensamkommande barn och unga är placerade i annan
kommun än anvisningskommunen
Utgångspunkten i denna promemoria är att ersättningen till
kommuner för mottagandet av ensamkommande barn och unga i
huvudsak ska baseras på schabloner. När ensamkommande barn
och unga är placerade i en annan kommun än anvisningskommunen, kan problem uppstå gällande vilken kommun som ska
ha rätt till ersättningen för mottagandet. Det kommer därför att
finnas behov av att reglera hur ersättningen i sådant fall ska betalas
ut.
Schablonersättning för ensamkommande barn och unga
utbetalas som grundregel till anvisningskommunen (se avsnitt 3.4
och 3.6). Om anvisningskommunen placerar ensamkommande
barn och unga i en annan kommun, kan kommunerna träffa en
överenskommelse om att socialnämndens ansvar övergår till den
kommun där barnet bor. I det fall s.k. överflyttning av ärendet sker
enligt 2 a kap. 10 § SoL bör anvisningskommunen anmäla det till
Migrationsverket, så att ersättningen i stället kan utbetalas till
bosättningskommunen.
Såväl asylsökande ensamkommande barn som ensamkommande
barn med uppehållstillstånd placeras med stöd av SoL och i vissa
fall med stöd av LVU. För asylsökande ensamkommande unga är
bedömningen att de i normalfallet inte ska vara placerade utan i
stället bo på förläggning (se avsnitt 3.5). I de fall asylsökande
ensamkommande unga är placerade med stöd av LVU eller har
motsvarande vårdbehov men är placerade med stöd av
socialtjänstlagen (SoL) bör ersättning för faktiska kostnader
betalas efter ansökan. När ensamkommande barn och unga med
uppehållstillstånd är placerade i annan kommun bör ersättning
motsvarande respektive schablon utbetalas (se vidare avsnitt 3.4
och 3.6).
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3.8

Ersättning för faktiska kostnader i vissa särskilda
situationer

Bedömning: För asylsökande ensamkommande barn samt
ensamkommande barn och unga med uppehållstillstånd som är
placerade med stöd av lagen med särskilda bestämmelser om
vård av unga (LVU) eller med stöd av socialtjänstlagen (SoL) i
fråga om de som har motsvarande vårdbehov, bör kommunen få
ersättning för faktiska kostnader. Ersättning för faktiska
kostnader bör betalas ut i efterskott efter ansökan. Kommunen
bör ansöka om ersättningen kvartalsvis i efterskott, senast inom
sex månader efter den sista månaden i det kvartal som
ersättningen avser. Har kommunen fått automatiskt utbetald
ersättning för den person och den tidsperiod som ansökan avser,
bör inte ersättning för faktiska kostnader betalas ut.
För unga som har fyllt 18 men inte 21 år, saknar föräldrar i
landet och som kommunen inte har rätt till schablonersättning
för bör kommunen ha rätt till ersättning för kostnader för
försörjningsstöd. Ersättning för kostnader för försörjningsstöd
bör betalas ut i efterskott efter ansökan. Ansökan bör göras
senast sex månader efter den månad som ersättningen avser.
Bedömningen är att den nuvarande möjligheten till ersättning för
faktiska kostnader för placering enligt LVU bör finnas kvar för
både asylsökande och ensamkommande barn och unga med
uppehållstillstånd. Antalet placeringar är litet, men de kan vara
mycket kostsamma för kommunen. Möjligheten bör även omfatta
de placeringar som görs på motsvarande grunder som för placering
enligt LVU men där samtycke från den enskilde, dennes gode man
eller särskild förordnad vårdnadshavare innebär att placeringen kan
göras frivilligt enligt SoL. För asylsökande över 18 år bedöms detta
i enlighet med beskrivningen i avsnitt 3.5 vara de enda kostnader
som kommunen har möjlighet att få ersättning för, eftersom
asylsökande över 18 år i normalfallet ska vistas i anläggningsboende.
Kommunen bör ansöka om ersättningen kvartalsvis i efterskott,
senast inom sex månader efter den sista månaden i det kvartal som
ersättningen avser. Har kommunen fått schablonersättning för den
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person och den tidsperiod som ansökan avser bör ansökan om
ersättning för faktiska kostnader inte beviljas.
För ensamkommande unga som har fyllt 18 men inte 21 år och
har uppehållstillstånd samt saknar föräldrar i landet, men som inte
omfattas av någon av de andra ersättningarna för att de inte har
studiehjälp eller är folkbokförda i anvisningskommunen, bör
folkbokföringskommunen ha rätt till ersättning för kostnader för
försörjningsstöd. Utan denna möjlighet skulle det finnas unga som
omfattas av det nuvarande ersättningssystemet, men som
kommunen inte får ersättning för med de nya bestämmelserna.
Eftersom gymnasieskolan är en skolform som är frivillig för unga
att delta i kan det handla om ensamkommande unga med
uppehållstillstånd som väljer att inte gå i gymnasieskolan. Det kan
också handla om ensamkommande unga som inte klarar av att gå i
gymnasieskolan. Eftersom den schablonersättning som kommunen
bedöms få för unga som får studiehjälp kommer att vara högre än
den ersättning de kan få för faktiska kostnader för ekonomiskt
bistånd för dem som inte går i gymnasieskolan får kommunen dock
starka drivkrafter att erbjuda gymnasieutbildning som är anpassad
till den unges behov och förutsättningar. Sådana drivkrafter är
önskvärda för att den enskilde ska ges möjlighet till
gymnasiestudier och därmed bättre förutsättningar för etablering
på arbetsmarknaden och i samhällslivet. Kommunen bör inte bli
helt utan ersättning för att en nyanländ väljer att avstå eller inte
klarar av att bedriva gymnasiestudier. Mot bakgrund av detta
bedöms det vara en rimlig avvägning att kommunen har rätt till
ersättning för försörjningsstöd till denna grupp.
Kravet på studiehjälp för schablonersättningen innebär att
kommunen får schablonersättning för en kortare tid än den tid som
den nuvarande ersättningen för boendekostnader kan betalas ut.
Det är rimligt att kommunens ersättning blir lägre när den unga har
uppnått den ålder då han eller hon inte längre har rätt till
studiehjälp men det är inte önskvärt att kommunen ska bli helt
utan ersättning för personer som omfattas av det nuvarande
ersättningssystemet. En rimlig avvägning bör därför vara att
möjligheten att få ersättning för försörjningsstöd sträcker sig lika
långt i tid som den nuvarande ersättningen.
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Kommunen bör ansöka om ersättning för försörjningsstöd
kvartalsvis i efterskott senast inom sex månader efter den sista
månaden i det kvartal som ersättningen avser.

3.9

Ikraftträdande m.m.

Bedömning: Det nya ersättningssystemet bör träda i kraft den 1
januari 2017.
För kostnader som uppkommit under 2016 bör ersättning
lämnas enligt nuvarande reglering. Det bör vara möjligt att
ansöka om ersättning för kostnader som uppstått före den 1
januari 2017 fram till den 1 juli 2017.
Ändringarna i ersättningssystemen bör avse ersättningar för
kostnader som uppstår från och med den 1 januari 2017.
Ersättningar som betalas ut under 2017 och som avser kostnader
för placeringar under 2016 omfattas därför inte.
Med nuvarande regler har kommunerna möjlighet att en lång tid
i efterhand ansöka om ersättning för belagda överenskomna platser
och ersättning för faktiska kostnader för placeringar utöver
överenskomna platser. För att undvika en långvarig och
betungande administration bör en övergång från de nuvarande
reglerna ske så snart som möjligt. För att begränsa tidsperioden
som Migrationsverket måste hantera parallella ersättningssystem,
bör en ansökan om ersättning för kostnader som uppstått före den
1 januari 2017 ha inkommit till Migrationsverket senast den 1 juli
2017 för att kommunen ska ha rätt till ersättning.
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4

Konsekvensanalys

4.1

Inledning

De senaste årens ökningar av antalet asylsökande ensamkommande
barn medför att det är och kommer att vara många barn och unga
som omfattas av kommunernas mottagande. Den kraftiga och
snabba ökningen av antalet asylsökande har medfört att
handläggningstiderna har ökat och det innebär en längre period
som asylsökande. När ensamkommande barn och unga beviljas
uppehållstillstånd är de ofta inom kommunens mottagande under
flera år, oftast 3–5 år. Sammantaget omfattar mottagandet av
ensamkommande barn och unga många individer under en lång
tidsperiod.
Det är nödvändigt med ett hållbart och förenklat regelverk för
de statliga ersättningarna till kommunerna för mottagandet, så att
kvaliteten och säkerheten för barn och unga kan upprätthållas
samtidigt som statens sammantagna utgifter för mottagandet måste
stå i proportion till behov hos individerna. Utgifterna för
mottagandet av ensamkommande barn och unga kan inte tillåtas
öka okontrollerat och måste också ställas i relation till andra
prioriterade områden. Skattemedel ska användas på ett
kostnadseffektivit sätt och omotiverat höga kostnadsökningar
måste motverkas.
Avsikten med statlig ersättning till kommunerna som i huvudsak baseras på schabloner är att begränsa statens sammantagna
utgifter för mottagandet av ensamkommande barn och unga
samtidigt som kommunerna ges ersättning för att klara av ett
mottagande med hög kvalitet och säkerhet. Schabloner bedöms
bidra till att effektivitetsvinster uppstår både för staten och för
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kommunerna bl.a. till följd av att den administrativa bördan
minskar.

4.2

Antalet ensamkommande barn och unga

Enligt nuvarande regler för statlig ersättning till kommunerna
omfattas asylsökande och ensamkommande barn och unga med
uppehållstillstånd av samma regler när de är minderåriga som när de
är unga vuxna, eftersom ersättningen till kommunerna betalas ut
för unga som har fyllt 18 men inte 21 år förutsatt att placeringen
skett före 18 års ålder.
Till följd av att ett mycket stort antal ensamkommande barn har
kommit till Sverige under de senaste åren kommer de statliga
ersättningarna
till
kommunerna
för
mottagandet
av
ensamkommande barn att omfatta ett stort antal barn och unga. I
tabell 4.1 redovisas en uppskattning av antalet asylsökande
ensamkommande barn samt ensamkommande barn och unga som
har beviljats uppehållstillstånd och som beräknas omfattas av de
nya reglerna under perioden 2017-2020. Uppskattningen baseras på
Migrationsverkets prognos (februari 2016) över antalet
asylsökande som kommit hit som ensamkommande barn och
beräknas omfattas av ersättningssystemet under tidsperioden 2017–
2020. Beräkningarna som redovisas i tabell 4.1 baseras på
antagandet att 25 procent av de asylsökande i gruppen kommer att
vara över 18 år. Denna grupp består av individer som sökt asyl före
18 års ålder men fortfarande väntar på besked om uppehållstillstånd
i första instans, men även av individer som väntar på besked i andra
eller tredje instans respektive väntar på ett återvändande.
Bedömningen att kommunen ska kunna få schablonersättning
för unga över 18 år som får studiehjälp innebär att kommunen får
ersättning för unga som inte är placerade, vilket kan öka gruppen
som kommunen har rätt till ersättning för. Studiehjälp betalas ut
som längst till och med vårterminen då den unga fyller 20 år.
Denna begränsning av schablonersättningen innebär att antalet
personer som kommunen får schablonersättning för minskar
jämfört med nuvarande ersättning som ges som längst till och med
att den unga fyller 21 år. Den sammantagna effekten är svår att
bedöma.
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Förändringarna innebär att kommunen får rätt till ersättning för
försörjningsstöd för unga som är placerade men inte går i
gymnasieskolan och som de med nuvarande regler kan få schablonersättning för.

2017

2018

2019

2020

Asylsökande Ensamkommande barn under
18 år

25 500

25 000

16 000

13 000

Ensamkommande barn med UT under 18 år

10 000

22 000

16 000

11 000

Asylsökande fd. ensamkommande barn över
18 år

4 500

4 500

3 000

2 500

Ensamkommande unga med UT över 18 år

5 000

14 000

31 000

40 000

Summa under 18 år

35 500

47 000

32 000

24 000

Summa över 18 år

9 500

18 500

34 000

42 500

Antal

Källa: Migrationsverket (prognos i februari 2016) och egna beräkningar.

4.3

Ekonomiska konsekvenser för staten

Till följd av den stora ökningen av antalet ensamkommande barn
har statens utgifter för ersättning till kommuner för mottagandet
av ensamkommande barn ökat avsevärt och förväntas fortsätta öka
under kommande år. Förutom ett stort antal nya asylsökande
ensamkommande barn, bidrar varaktigheten i mottagandet att
kostnaderna blir höga både nu och under de kommande åren.
Under 2016 beräknas statens utgifter för placeringskostnaderna för
asylsökande ensamkommande barn och ensamkommande barn och
unga med uppehållstillstånd bli ca 28 miljarder kronor (baserat på
Migrationsverkets prognos i februari 2016). Förändringarna som
redovisas i denna promemoria skulle dämpa kostnadsutvecklingen.
Vissa av åtgärderna skulle innebära minskade utgifter i
förhållande till nuvarande regler. Andra syftar till administrativ
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förenkling men avser att täcka motsvarande kostnader som
nuvarande ersättningar. Ingen enskild åtgärd beräknas ge ökade
utgifter.
Den rörliga ersättningen för kommunernas beredskap och
kapacitet baseras på antalet ensamkommande barn som kommunen
beräknas få anvisade. Denna ersättning skulle ersätta nuvarande
ersättning för ej belagda platser och beräknas kosta 630 miljoner
kronor 2017, vilket är lägre än beräknade utgifter enligt nuvarande
regelverk.
Schablonersättningen för barn på 1 350 kronor per dygn är lägre
än den genomsnittliga ersättningen för kommunernas faktiska
kostnader vid mottagande utöver de överenskomna platserna 2014
uppräknat till 2017 års priser. Den nya placeringsformen
stödboende förväntas bidra till att de genomsnittliga kostnaderna
ska kunna sänkas. Eftersom ersättningen för de överenskomna
platserna i nuvarande system är 1 900 kronor per belagd plats
uppstår en besparing när ersättningen för de belagda överenskomna
platserna tas bort.
Schablonersättningen till ankomstkommunerna är lagd på en
nivå som är något högre i förhållande till det nuvarande systemet
där ankomstkommunerna ansöker om ersättning för faktiska
kostnader. Genom en ökad ersättning i schablonen bedöms
ankomstkommunernas behov av att ansöka om ersättning med
hänvisning
till
extraordinära
kostnader
minska.
Schablonersättningen för utredning, transportkostnad och god
man för asylsökande skulle betalas ut en gång i stället för att
kommunerna behöver ansöka om ersättning för faktiska kostnader.
Schablonen ger även kommunen ökad flexibilitet i hur medlen ska
priorteras och användas inom kommunen. Sammantaget bidrar det
till att minska den administrativa bördan för både kommunerna
och Migrationsverket. Schablonersättningen bidrar även till att
kommunerna snabbare får ersättning för sina kostnader.
Att ungdomar som fyller 18 år under asyltiden hänvisas till
anläggningsboenden innebär att staten kommer att ha kostnader
för anläggningsboenden på ca 350 kronor per dygn fram till dess att
den unga beviljas uppehålltillstånd eller får avslag på ansökan. Med
nuvarande regler betalar staten i stället en betydligt högre
ersättning per dygn och dessutom upp till 21 års ålder.
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Schablonersättning på 750 kronor per dygn för unga vuxna som
kommit som ensamkommande barn, har fyllt 18 men inte 21 år och
som har beviljats uppehållstillstånd medför en utgiftsminskning för
staten eftersom denna ersättning är lägre än både ersättningen för
de överenskomna platserna och lägre än utgifterna för statlig
ersättning utifrån faktiska kostnader för platser utöver de
överenskomna platserna.
Den enhetliga schablonen för dem som har fyllt 18 men inte 21
år skulle ge kommunerna ekonomiska drivkrafter att starta och
upphandla stödboenden. Den nya placeringsformen bedöms göra
det möjligt för kommunerna att sänka sina genomsnittliga
kostnader. Om placering inte längre ska vara ett krav för ersättning
bidrar det också till att kommunerna kommer att kunna sänka
kostnaderna. Schabloner som inte är kopplade till placeringsform
bedöms också bidra till att motverka kostnadsdrivande effekter.
Eftersom de förändringar som beskrivs i promemorian ger
kommunen både möjlighet och drivkraft att minska sina kostnader
är bedömningen att statens kostnader bör kunna sänkas utan att
kostnader vältras över på kommunerna.

4.4

Övriga konsekvenser för staten

Om man skulle begränsa möjligheten till ersättning för faktiska
kostnader för placering av asylsökande som har fyllt 18 men inte 21
år, skulle det innebära att Migrationsverkets ansvar för asylsökande
personer i behov av anläggningsboende kommer att öka. De långa
handläggningstiderna hos Migrationsverket gör att det rör sig om
uppskattningsvis 7 000 unga över 18 år som beräknas bli hänvisade
till anläggningsboende under 2017 och 2018 som med nuvarande
regler i stället skulle varit inskrivna i mottagningssystemet som
ensamkommande barn. Med de de nya ersättningsregler som
beskrivs i promemorian kommer dessa personer i stället att
erbjudas boende i Migrationsverkets anläggningsboende. Så långt
det är möjligt bör anläggningsboende erbjudas i närheten av
anvisningskommunen. Detta kommer att kräva såväl ökade
personella resurser som behov av boenden för asylsökande
ensamkommande unga vuxna inom Migrationsverkets mottagningsverksamhet.
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Att överenskommelserna om mottagande av asylsökande
ensamkommande barn och ensamkommande barn med uppehållstillstånd avskaffas bedöms leda till minskad administrativ börda för
både länsstyrelserna och Migrationsverket.
Åldersbaserade automatiskt utbetalade schabloner bedöms
minska Migrationsverkets administrativa börda avsevärt eftersom
handläggningen av ersättning för faktiska kostnader begränsas.

4.5

Konsekvenser för kommunerna

Enligt de bedömningar som presenteras i denna promemoria ska
statlig ersättning för kommunens mottagande av ensamkommande
unga som har uppehållstillstånd och har fyllt 18 år utbetalas som en
schablon. Det bör inte längre krävas placering med stöd av
socialtjänstlagen (2001:453), förkortat SoL, för att statlig
ersättning ska utbetalas till kommunen. Följdeffekten blir att
kommunernas socialtjänster kommer att kunna fokusera på barn
som är under 18 år samt de unga som har fyllt 18 år och har behov
av fortsatt placering. Avsikten är att styra resurser till barn och till
dem som är i störst behov av samhällets stöd. Bedömningen är att
samhället i första hand bör fokusera på stöd och omsorg för barn
under 18 år framför unga som har fyllt 18 år.
Administrativt bör en automatiskt utbetald schablonersättning
leda till förenklingar för kommunerna eftersom redovisning av
belagda platser inte behöver ske och ansökan om ersättning för
faktiska kostnader endast behöver ske i vissa särskilda situationer.
Över 80 procent av de ensamkommande barnen har hittills varit
i åldern 15–17 år när de söker asyl i Sverige. Andelen
ensamkommande unga som har fyllt 18 år utgör därmed och
kommer under kommande år att utgöra en stor andel av de
ensamkommande barn och unga som är mottagna i kommunerna.
Ett ersättningssystem som innebär att unga över 18 år i lägre
utsträckning är placerade med stöd av SoL förväntas därför
innebära en betydande avlastning för kommunernas socialtjänster.
Den enskildes behov och mognadsnivå ska vara utgångspunkt
för beslut om placering av barn och unga och för beslut om vilken
form av boende som är bäst. Omkring hälften av de mottagna
ensamkommande barnen har tagits emot utöver antalet överens-
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komna platser och har därmed ersatts utifrån de faktiska kostnader
som kommunerna har redovisat. Den oförutsedda kraftiga
ökningen av antalet ensamkommande barn i kombination med
nuvarande regelverk har medfört relativt dyra boendelösningar som
inte har varit kopplade till högre kvalitet för ensamkommande barn
och unga. Bedömningarna i denna promemoria innebär att
kommunen får drivkrafter att hitta så kostnadseffektiva lösningar
som möjligt.

Asylsökande
Andel

Med uppehållstillstånd

Snittkostnd

Andel

Snittkostnd

Familjehem

27%

1 041

46%

824

HVB

53%

1 900

40%

2 535

Jourhem

10%

887

5%

788

LVU

3%

4 869

1%

4 041

Privat

6%

265

6%

280

Utslussning

0%

0

2%

1 331

Genomsnittlig kostnad exkl LVU

1 442

1 495

Genomsnittlig kostnad,
KPI-uppräknat till 2017

1 476

1 530

Anm.: För asylsökande som placeras i HVB utgår schablonersättning 1 900 kr/dygn enligt gällande regelverk.
Privat är Migrationsverkets benämning på placeringar i släktinghem. Innan förändringen i SoL 1 januari 2016,
var det möjliget att placera unga över 18 år i s.k. utslussningsboenden.
Källa: Migrationsverket och egna beräkningar.

I tabell 4.2 redovisas andel barn som var placerade i olika former av
boenden under 2014 och utbetald ersättning för faktiska kostnader
för placeringar utöver de överenskomna platserna. Redovisningen i
tabell 4.2 baseras på Migrationsverkets redovisning av utbetalda
ersättningar för faktiska kostnader och indelning i olika former av
boenden, vilket innebär att jourhem, LVU, privat placering och
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utslussningsboende särredovisas även om de inte är några
placeringsformer i formell mening.
Schablonen för ensamkommande barn är inte avsedd att
förändra kommunernas förutsättningar för kvalitet och säkerhet i
mottagandet. Schablonen är något lägre än den genomsnittliga
ersättningsnivån för mottagandet som kommunen med nuvarande
regler fick ersättning för utifrån faktiska kostnader år 2014
uppräknat till 2017 års priser.

Antagen
fördelning

Genomsnittlig
dygnskostnad

Dygnskostnad,
KPI-uppräknat till
2017

Familjehem

38%

824

843

HVB

26%

2 535

2 593

Jourhem

1%

788

806

Privat

1%

280

286

34%

1 0001

1 0001

100%

1 323

1 345

Stödboende
Genomsnittlig kostnad

Anm.: Genomsnittlig dygnskostnad avser utbetalda ersättningar för faktiska kostnader 2014 för barn under 18
år med uppehållstillstånd som var placerade utöver överenskomna platser i respektive form av boende. LVUplaceringar eller motsvarande placeringar enligt SoL ingår inte i räkneexemplet.
1
Nuvarande schablon för stödboende.
Källa: Migrationsverket och egna beräkningar.

I tabell 4.3 och 4.4 redovisas två olika räkneexempel för ensamkommande barn under 18 år med uppehållstillstånd. Det bör
noteras att nuvarande regelverk för ersättning skiljer sig åt mellan
asylsökande ensamkommande barn och dem med uppehållstillstånd
(se tabell 4.2). Asylsökande ensamkommande barn som placeras i
HVB ersätts enligt schablon med 1 900 kronor per dygn. Detta
innebär att genomsnittliga faktiska kostnader för HVB-placeringar
utöver överenskommelser i räkneexemplen nedan, är betydligt
högre än kostnaderna för HVB-placeringar för asylsökande. Under
2014 var ungefär hälften av de ensamkommande barnen med
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uppehållstillstånd placerade utöver antalet överenskomna platser.
Räkneexempel 1 baseras på genomsnittliga faktiska kostnader 2014
utöver överenskomna platser för de olika formerna av boenden
som Migrationsverket registrerar för utbetalda ersättningar. I
räkneexempel 2 används nuvarande schablon för överenskomna
platser för HVB. I båda fallen används schablonen för stödboende.
Räkneexemplen illustrerar möjliga fördelningar på olika former av
boenden utifrån olika kostnadsnivåer som innebär att kommunen i
genomsnitt får täckning för sina kostnader för sammansättningen
av boenden.

Antagen
fördelning

Genomsnittlig
dygnskostnad

Dygnskostnad,
KPI-uppräknat till
2017

Familjehem

24%

824

843

HVB

44%

1 9001

1 9001

Jourhem

1%

788

806

Privat

1%

280

286

30%

1 0002

1 0002

100%

1 344

1 349

Stödboende
Genomsnittlig kostnad

Anm.: Genomsnittlig dygnskostnad avser utbetalda ersättningar för faktiska kostnader 2014 för barn under 18
år med uppehållstillstånd som var placerade utöver överenskomna platser i respektive form av boende. LVUplaceringar eller motsvarande placeringar enligt SoL ingår inte i räkneexemplet.
1
Nuvarande schablon för HVB.
2
Nuvarande schablon för stödboende.
Källa: Migrationsverket och egna beräkningar.

Användning av den nya placeringsformen stödboende för barn i
åldern 16–17 år bedöms kunna bidra till kommunernas flexibilitet
och individanpassning av placeringar. Placeringar i stödboenden
kommer också att innebära att de genomsnittliga kostnaderna
kommer att bli lägre i jämförelse med 2014 års kostnader
(uppräknade till 2017 års prisnivå), då det tidigare endast fanns
familjehem och hem för vård eller boende som placeringsformer.
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Bedömningen är att ersättningen kommer att öka kommunernas
efterfrågan på boendelösningar som ryms inom schablonen.
Eftersom schablonen för unga som har fyllt 18 men inte 21 år
bör vara lägre än nuvarande genomsnittliga ersättning, kommer
kommunerna att behöva anpassa sina boendelösningar för dem som
har fyllt 18 år. I tabell 4.5 redovisas boendeformer och genomsnittliga faktiska kostnader för unga över 18 år.

Asylsökande
Andel

Med uppehållstillstånd

Snittkostnd

Andel

Snittkostnd

Familjehem

24%

1 072

20%

974

HVB

60%

1 900

41%

2 153

Jourhem

6%

1 023

1%

950

LVU

4%

4 386

1%

4 317

Privat

5%

402

1%

305

Utslussning

0%

0

37%

1 044

Genomsnittlig kostnad
exkl. LVU

1 558

1 476

Genomsnittlig kostnad,
KPI-uppräknat till 2017

1 594

1 510

Anm.. För asylsökande som placeras i HVB utgår schablonersättning 1 900 kr/dygn enligt gällande regelverk.
Privat är Migrationsverkets benämning på placeringar i släktinghem. Innan förändringen i SoL 1 januari 2016,
var det möjliget att placera unga över 18 år i s.k. utslussningsboenden.
Källa: Migrationsverket och egna beräkningar.

I tabell 4.6 och 4.7 redovisas två olika räkneexempel för ensamkommande unga över 18 år med uppehållstillstånd. Räkneexemplen
illustrerar möjliga fördelningar på olika former av boenden utifrån
olika kostnadsnivåer som innebär att kommunen i genomsnitt får
täckning för sina kostnader för sammansättningen av boenden.
Beräkningen baseras på genomsnittliga faktiska dygnskostnader för
placering av unga i åldern 18–20 år med uppehållstillstånd utöver
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överenskomna platser 2014 samt nuvarande schabloner för
överenskomna platser respektive stödboende.

Antagen
fördelning
Familjehem

Genomsnittlig
dygnskostnad

Dygnskostnad,
KPI-uppräknat till
2017

10%

974

997

HVB

5%

2 153

2 203

Jourhem

1%

950

973

Privat

1%

305

324

Stödboende

33%

1 0001

1 0001

Ej placerade med stöd av SoL

50%

4002

409

100%

748

757

Genomsnittlig kostnad

Anm.: Genomsnittlig dygnskostnad avser utbetalda ersättningar för faktiska kostnader 2014 för unga i åldern
18–21 år med uppehållstillstånd som var placerade utöver överenskomna platser i respektive form av boende.
LVU-placeringar eller motsvarande placeringar enligt SoL ingår inte i räkneexemplet.
1
Nuvarande schablon för stödboende.
2
Motsvarar genomsnittlig månadskostnad 12 000 kr/mån för boende som inte kräver placering enligt SoL.
Källa: Migrationsverket och egna beräkningar.
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Antagen
fördelning
Familjehem

Genomsnittlig
dygnskostnad

Dygnskostnad,
KPI-uppräknat till
2017

10%

974

997

HVB

8%

1 900

1 900

Jourhem

1%

950

973

Privat

1%

305

324

Stödboende

40%

800

800

Ej placerade med stöd av SoL

40%

4001

409

100%

748

757

Genomsnittlig kostnad

Anm.: I detta räkneexempel baseras genomsnittligt dygnskostnad för HVB på nuvarande schablon för
överenskomna platser, dvs. 1 900 kr/dygn. För stödboende antas dygnskostnaden i genomsnitt vara 800
kr/dygn. Genomsnittlig dygnskostnad när det gäller familjehem, jourhem och privat avser utbetalda
ersättningar för faktiska kostnader för unga i åldern 18–21 år med uppehållstillstånd 2014. LVU-placeringar
eller motsvarande placeringar enligt SoL ingår inte i räkneexemplet.
1
Motsvarar genomsnittlig månadskostnad 12 000 kr/mån för boende som inte kräver placering enligt SoL.
Källa: Migrationsverket och egna beräkningar.

Schablonerna bedöms leda till att efterfrågan på stödboenden
kommer att öka. Att ersättningssystemet utformas så att
asylsökande som har fyllt 18 men inte 21 år i normalfallet inte ska
vara placerade enligt SoL innebär att efterfrågan på boenden för
placeringar dämpas. De som får uppehållstillstånd före 18 års ålder
kommer att vara kvar i kommunens omsorg. Regeländringarna
innebär att de efter 18 års ålder inte behöver vara placerade med
stöd av SoL för att statlig ersättning ska betalas ut till kommunen.
Bedömningen är att ensamkommande unga som har fyllt 18 men
inte 21 år kommer att vara placerade i lägre utsträckning än i dag.
Antalet placerade barn och unga kommer dock sammantaget att
fortsätta att öka mycket eftersom det skett en så stor ökning av
antalet asylsökande ensamkommande barn.
En del av gruppen ensamkommande unga i åldern 18–20 år
kommer att få uppehållstillstånd efter att de har fyllt 18 år och har
bott en tid i anläggningsboende. De kommer då att kunna omfattas
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av en anvisning till en kommun enligt lagen (2016:38) om
mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning.
Kommunen kommer därmed att vara skyldig att ta emot den
nyanlände för bosättning i kommunen. För denna grupp ensamkommande unga bör kommunen få samma schablonersättning som
för den grupp som är kvar i kommunen när de får uppehållstillstånd. De kommer därför att kunna erbjuda dem olika former av
boenden utifrån individens behov.
De boenden som kan vara aktuella för unga som har fyllt 18
men inte 21 år och som inte har behov av att vara placerade, kan
vara hyreslägenheter i kommunalt ägda bolag eller lägenheter som
kommunen hyr av privata fastighetsägare. Andra former av
boenden som kan bli aktuella är studentlägenheter. Det kan även
handla om att skapa lösningar som motsvarar elevhem eller boende
på folkhögskolor med internat.
Om individen bedöms ha behov av placering enligt SoL ges
samma förutsättningar som för de ensamkommande unga som
sedan tidigare är placerade i kommunen.
Den schablonersättning som kommunen skulle få för unga som
får studiehjälp, kommer att vara högre än den ersättning de kan få
för faktiska kostnader för ekonomiskt bistånd för dem som inte går
i gymnasieskolan. Därmed förstärks kommunens drivkrafter att
erbjuda gymnasieutbildning som är anpassad till den nyanländes
behov.
Administrativt bör en automatiskt utbetald schablonersättning
leda till förenkling för kommunerna eftersom redovisning av
belagda platser och ansökan om ersättning för faktiska kostnader
inte behöver göras.

4.6

Konsekvenser för ensamkommande barn och
unga

Nuvarande regelverk kan innebära negativa konsekvenser för
ensamkommande barn till följd av att det krävs att även ensamkommande unga ska vara placerade med stöd av SoL för att
kommunerna ska få statlig ersättning. Kommunerna har haft
ekonomiska drivkrafter att placera unga som fyller 18 år även när
det har saknats vårdbehov. Möjligheten för kommunerna att få
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statlig ersättning upp till den unga fyller 21 år har sannolikt
medfört ett större antal pågående ärenden att hantera och följa upp
för socialtjänsten än vad som är motiverat utifrån individernas
vårdbehov.
Med de bedömningar som görs i denna promemoria, kommer
kommunerna kunna få en schablonersättning för ensamkommande
unga över 18 år som beviljats uppehållstillstånd utan krav på beslut
om placering enligt SoL. Bedömningen är att det kommer att
frigöra resurser vid socialtjänsten i kommunerna som i stället kan
användas till stöd- och vårdinsatser för barn och unga som är i
behov av det.
Bedömningarna i denna promemoria innebär att kommunen får
drivkrafter att hitta så kostnadseffektiva lösningar som möjligt,
vilket endast är en nackdel för den enskilde om det samtidigt
innebär dåliga lösningar. Utvecklingen på senare tid har visat att
dyrast inte alltid innebär bästa kvalitet i detta sammanhang.
Regelverkets utformning och stor efterfrågan på boenden har gjort
det möjligt att ta ut höga priser per dygn, men som inte har
motsvarat högre kvalitet när det gäller boende och omsorg.
Ungdomar som fyller 18 år under asyltiden kommer att behöva
flytta till anläggningsboenden. De behöver dessutom flytta igen när
de får uppehålltillstånd och anvisas med stöd av lagen om
gemensamt mottagande. I möjligaste mån bör de erbjudas
anläggningsboende i den kommun de vistats i, men det kommer
inte att finnas några garantier för att så alltid blir fallet.

4.7

Övriga konsekvenser

Fortsatt ökning av antalet ensamkommande barn inom mottagandet kommer att innebära en fortsatt stor efterfrågan på olika
former av boenden. Det innebär att det sannolikt kommer att
behövas både boenden i kommunal och privat regi.
Bedömningarna som görs i denna promemoria har inte några
några nämnvärda konsekvenser för det civila samhällets organisationer.
Bedömningen i denna promemoria är att överenskomna platser
har spelat ut sin roll när de inte längre har någon större betydelse
för anvisningen av asylsökande barn och inte heller ligger till grund
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för statlig ersättning till kommunerna. En övervägande majoritet av
de ensamkommande barnen är pojkar. De överenskomna platserna
i det nuvarande regelverket kan avse olika grupper, t.ex. finns det
särskilda överenskommelser för flickor. Även när de överenskomna
platserna tas bort bör det vara möjligt för Migrationsverket att
beakta att alla kommuner kanske inte kan ha boenden för flickor.
Kommunens möjlighet att erbjuda boenden för flickor bör kunna
vägas in vid valet av kommun som ska anvisas att ta emot barnet.
Borttagandet av överenskommelser om platser för mottagandet
bedöms därför inte ha några nämnvärda effekter på jämställdheten.
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Nytt ersättningssystem för
mottagandet av ensamkommande
barn och unga
- Regeringens svar efter att ha lyssnat på remissinstanserna

Budget 2017 Samhällsbygget – ansvar för Sverige
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Antalet asylsökande
ensamkommande barn har ökat
Utfall

Prognos helår

40 000
35 369

35 000
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
3 758

5 000
-

388

398

820

2004

2005

2006

1 264

1 510

2 250

2007

2008

2009

2 393

7 049
3 852

3 000

2 657

4 500

4 600

1 584
2010

2011

2012

2013

2014

2015

t.o.m. 2017
juli 2016

2018

Källa: Migrationsverket
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Anvisningar till kommun
av ensamkommande barn
under 2015 per 1 000
invånare i dec 2015

Källa: Migrationsverket samt SCB

Budget 2017 Samhällsbygget – ansvar för Sverige
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Behov av nytt ersättningssystem
• Förenklat regelverk och minskad
administration
• Bättre planeringsförutsättningar för
kommuner
• Socialtjänstens ansträngda situation ska
avlastas

Budget 2017 Samhällsbygget – ansvar för Sverige
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Nuvarande regelverk saknar
kostnadskontroll
• Full kostnadstäckning från staten oavsett
kostnadsnivå är ohållbart
– Inget incitament till god hushållning.
– Oseriösa aktörer har tagit orimliga priser.
– Skattemedel ska användas ansvarsfullt.

Budget 2017 Samhällsbygget – ansvar för Sverige
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Synpunkter från hearing och remiss
• Införande i januari 2017 innebär stora
omställningsproblem.

• Schablonnivåer för låga:
– 1 350 kronor per dygn för ensamkommande barn
– 750 kronor per dygn för ensamkommande unga

• Asylsökande ensamkommande barn som fyllt 18
år ska flytta till anläggningsboende.
• Stödboende som placeringsalternativ.

Budget 2017 Samhällsbygget – ansvar för Sverige
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Regeringens svar på
synpunkterna
• Nytt ikraftträdande för det nya
ersättningssystemet: 1 juli 2017.

• 40 miljoner kronor per år 2017-2018 för
omställning.
• Schabloner för ensamkommande barn och unga
ligger fast på föreslagen nivå.
• Asylsökande 18 år betraktas som vuxna.

Budget 2017 Samhällsbygget – ansvar för Sverige
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Lägre kostnader med det nya
ersättningssystemet
Förändrade utgifter på utgiftsområde 8, 7 och 13 till följd av föreslagna förändringar

(miljoner kr)

Totalt

2017

2018

2019

2020

4 373

-6 809

-7 172

-6 967

• Från 2018 och framåt innebär detta lägre kostnader till cirka 7
miljarder kronor årligen.
• För 2017 ökar kostnaden eftersom kommunerna i det nya
systemet kommer få ersättning i mer direkt anslutning till när
kostnaderna uppkommer.
• Det nya datumet för ikraftträdandet kostar staten cirka 4
miljarder kronor år 2017.
Budget 2017 Samhällsbygget – ansvar för Sverige
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Några av regeringens åtgärder
•

10 miljarder kronor per år till
kommuner och landsting.

•

125 000 kronor schablonersättning
till kommuner för mottagandet av
nyanlända, en höjning med 50%.

•

30 miljoner kronor i vårbudgeten (VÄB16)
till länsstyrelserna: underlätta beredskap
och kapacitet.

•

Stödboende, ny placeringsform 1 januari
2016.

•

50% höjd ersättning till kommuner
för asylsökandes skolgång.

•

Jämnare fördelning av mottagandet av
nyanlända, ny lag 1 mars 2016.

•

250 miljoner kronor per år 20162019 för bland annat bemanning i
socialtjänsten.

•

Ny anvisningsmodell för
ensamkommande barn, 1 april 2016.

•

Mottagandeutredningen (A 2015:02)

•

200 miljoner kronor 2015 till
kommuner som fått stor andel
nyanlända elever.

Budget 2017 Samhällsbygget – ansvar för Sverige
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Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd
om hem för vård eller boende;
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beslutade den 31 maj 2016.

Utkom från trycket
den 3 juni 2016

Socialstyrelsen föreskriver följande med stöd av 8 kap. 1, 2 och 5 §§
socialtjänstförordningen (2001:937) och beslutar följande allmänna råd.

1 kap. Tillämpningsområde
1 § Dessa föreskrifter ska tillämpas av den som bedriver verksamhet i form av hem för vård eller boende enligt socialtjänstförordningen
(2001:937).
Föreskrifterna i 2 kap. 3 § 1 och 3 kap. gäller dock inte för Statens
institutionsstyrelse.
2 § I dessa föreskrifter och allmänna råd avses med unga, personer
som har fyllt 18 men inte 21 år.

2 kap. Ledningssystem
1 § Av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS
2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete framgår
att den som bedriver socialtjänst ansvarar för att det finns sådana
processer och rutiner som behövs för att säkerställa att verksamheten
uppfyller de krav som ställs i dessa föreskrifter.
2 § Bestämmelser om samverkan finns i 4 kap. 5 § Socialstyrelsens
föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för
systematiskt kvalitetsarbete.
Allmänna råd
Den som bedriver verksamhet i form av hem för vård eller boende
bör särskilt beakta behovet av samverkan för att säkerställa att den
person som är placerad där får sina behov av hälso- och sjukvård
och tandvård, skolgång, sysselsättning och fritidsaktiviteter tillgodosedda.
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3 § Den som bedriver verksamhet i form av hem för vård eller boende ska fastställa rutiner för
1. hur bedömningen enligt 3 kap. 11 § socialtjänstförordningen
(2001:937) av om hemmet är lämpligt ska göras,
2. hur personalen ska förebygga och uppmärksamma samt även agera
vid kränkningar, övergrepp, hot, våld och självskadebeteenden, och
3. hur en drogfri miljö ska upprätthållas.
4 § Bestämmelser om egenkontroll finns i 5 kap. 2 § Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.
Allmänna råd
Egenkontrollen vid ett hem för vård eller boende bör bl.a. omfatta
en analys av
–– om de personer som är placerade i hemmet tillhör den målgrupp
som hemmet är avsett för,
–– om de arbetssätt och metoder som används i hemmet är baserade
på bästa tillgängliga kunskap,
–– om metoderna tillämpas på ett korrekt och säkert sätt,
–– i vilken utsträckning de mål som framgår av socialnämndens
uppdrag till hemmet har uppnåtts,
–– hur ofta oplanerade avslut av placeringar vid hemmet förekommer och orsakerna till detta,
–– hur de placerade personerna har getts möjlighet att vara delaktiga i planeringen av vården, och
–– hur placerade personers erfarenheter av vården har hämtats in
och beaktats.

3 kap. Inskrivning vid ett hem för vård eller boende
1 § Bestämmelser om att den som beslutar om inskrivning särskilt
ska kontrollera att hemmet är lämpligt med hänsyn till den enskildes behov, ålder, utveckling, utbildning och personliga förhållanden i
övrigt finns i 3 kap. 11 § socialtjänstförordningen (2001:937).
2 § Om socialnämnden ansöker om inskrivning för en person, ska
den som beslutar om inskrivningen vid lämplighetsbedömningen utgå
från nämndens
1. bedömning av vilket behov av vård som personen har, och
2. redogörelse för omständigheterna i övrigt kring personen.
2

143

3 § Vid lämplighetsbedömningen ska den som beslutar om inskrivningen särskilt beakta hur personens behov av vård kan tillgodoses
med hänsyn tagen till
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1. de arbetssätt och metoder som hemmet använder, och
2. personalens kompetens.
Det ska även göras en bedömning av om vården kan ges under trygga
och säkra former.
Vidare ska det beaktas om placeringen kan innebära negativ påverkan mellan de placerade personerna.
Allmänna råd
Det bör beaktas om skillnader i problembild, ålder och mognad
samt kön mellan de placerade personerna kan komma att påverka
placeringen negativt.
4 § Om ett hem för vård eller boende bedöms lämpligt för den person
som ansökan om inskrivning gäller, ska bedömningen dokumenteras.

4 kap. Genomförandet av vården vid ett hem för vård eller
boende
Vårdens innehåll
1 § De arbetssätt och metoder som används i ett hem för vård eller
boende ska vara relevanta i förhållande till den målgrupp som hemmet
är avsett för. De ska vidare vara
1. baserade på bästa tillgängliga kunskap, och
2. utformade med respekt för enskildas personliga integritet.

Samverkan med socialnämnden
2 § Den som bedriver verksamhet i form av hem för vård eller boende ska, om det inte finns hinder enligt bestämmelser om sekretess och
tystnadsplikt, se till att socialnämnden
1. uppmärksammas på om den placerade personens behov förändras,
2. informeras om andra faktiska omständigheter och förhållanden
som har betydelse för vården av den placerade personen, och
3. i god tid innan vården upphör får uppgifter om hur den placerade
personen kan förberedas för tiden efter att placeringen har avslutats.

3
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5 kap. Personalens kompetens
Föreståndaren vid ett hem för vård eller boende
1 § En föreståndare vid ett hem för vård eller boende ska ha den
sammantagna kompetens som behövs för att kunna leda, utveckla och
följa upp verksamheten.
Föreståndaren ska ha
1. en högskoleutbildning vars innehåll är relevant för den verksamhet
som bedrivs vid hemmet,
2. erfarenhet av liknande verksamhet, och
3. personlig lämplighet.
Allmänna råd
Högskoleutbildningen bör omfatta minst 180 högskolepoäng och
kan ha en inriktning mot socialt arbete, socialpedagogik eller beteendevetenskap.
Vidare bör föreståndaren ha
–– kunskap om den målgrupp som hemmet är avsett för och målgruppens vårdbehov,
–– kunskap om de arbetssätt och metoder som är relevanta för målgruppen,
–– kunskap om regelverket inom socialtjänstens område som gäller
den målgrupp som verksamheten är avsedd för, och
–– kunskap om och förmåga att tillämpa det regelverk som rör verksamhet i form av hem för vård eller boende.

Övrig personal
2 § Den övriga personalen i ett hem för vård eller boende ska ha den
utbildning, den erfarenhet och den personliga lämplighet som behövs
för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Personal som ger behandling
enligt en viss metod ska även ha en relevant utbildning för den.
Personalens sammantagna kompetens vad gäller utbildning och erfarenhet ska ge förutsättningar för att
1. möta de behov av vård som målgruppen har, och
2. säkerställa en trygg och säker vård.
Allmänna råd
Personalen bör ha minst en 2-årig eftergymnasial utbildning. Flertalet bör ha en utbildning med inriktning mot socialt arbete, socialpedagogik eller beteendevetenskap.
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Introduktion, handledning och kompetensutveckling
3 § Den som bedriver verksamhet i form av hem för vård eller boende ska se till att personalen får den introduktion, handledning och
kompetensutveckling som de behöver för att kunna utföra sina arbetsuppgifter.
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Allmänna råd
Introduktion av ny personal, handledning och kompetensutveckling bör förmedla kunskap om
––
––
––
––
––
––
––
––

etik och bemötande,
målgruppen,
de placerade personernas behov,
hur man kan stödja personer som varit med om krissituationer
och andra svåra livshändelser,
de arbetssätt och metoder som används,
vikten av att de placerade personerna görs delaktiga,
konflikthantering och hur personalen ska agera i akuta situationer som innefattar hot eller våld, och
för verksamheten relevant regelverk.

6 kap. Bemanning
Vad bemanningen ska säkerställa
1 § Den som bedriver verksamhet i form av hem för vård eller boende ska anpassa bemanningen i hemmet så att den ger förutsättningar
för att
1. tillgodose de behov av vård som de placerade personerna har, och
2. säkerställa en trygg och säker vård.
Allmänna råd
Vid bedömningen av hur ett hem ska vara bemannat bör bl.a. beaktas
––
––
––
––
––

vilken målgrupp som hemmet är avsett för,
de placerade personernas antal och ålder,
vilken vård som ges vid hemmet,
lokalernas utformning, och
hur rum och övriga utrymmen i verksamhetens lokaler är belägna i förhållande till varandra.
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Vid bedömningen bör vidare beaktas att
–– personalens behov av handledning och kompetensutveckling
tillgodoses, och
–– kraven på dokumentation uppfylls.

Bemanning under dygnet
2 § Ett hem för vård eller boende ska vara bemannat dygnet runt om
hemmet tar emot
1. personer med psykisk funktionsnedsättning, eller
2. barn.
Hemmet behöver dock inte vara bemannat under de tider på dygnet
då de placerade personerna inte vistas där. Under dessa tider ska det
finnas personal tillgänglig som kan infinna sig i hemmet utan oskäligt
dröjsmål.

7 kap. Hemmets lokaler
1 § Den som bedriver verksamhet i form av hem för vård eller boende ska se till att hemmets lokaler och utrustning är ändamålsenliga
för den verksamhet som bedrivs i hemmet. Lokalerna ska vidare vara
anpassade så att de möjliggör en trygg och säker vård samt vara utformade med hänsyn tagen till den personliga integriteten.
Allmänna råd
Den person som är placerad i ett hem för vård eller boende bör ha
ett eget rum. Om de placerade personerna ska dela rum, bör en bedömning göras av om det är lämpligt. Vid bedömningen av om de
kan dela rum bör särskilt beaktas
–– syftet med placeringen,
–– de placerade personernas inställning, och
–– de risker som det kan medföra att dela rum.
Antalet rum för personlig hygien såsom toaletter, duschrum och
badrum bör vara anpassade till hur många personer som kan komma att vara placerade i hemmet. Det egna rummet samt rum för
personlig hygien bör kunna låsas av den person som är placerad i
hemmet.
I hemmets lokaler bör det finnas

6

––
––
––
––

rum eller del av rum för tillagning och intag av måltider,
rum för samvaro,
rum för enskilda samtal, och
personalutrymme, för t.ex. dokumentation och administration.
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2 § Vid de hem som tar emot vuxna personer med medföljande barn
eller dit barn kommer för att umgås med sina föräldrar ska lokalerna
vara anpassade så att de möjliggör en trygg och säker vistelse för barnen.
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3 § Om ett hem för vård eller boende är beläget i en bostad, ska
verksamhetens lokaler vara åtskilda från den privata bostadsdelen.
1. Denna författning träder i kraft den 1 november 2016.
2. Genom författningen upphävs
a) Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2003:20)
om hem för vård eller boende
b) Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2015:34) om undantag från
vissa bestämmelser i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna
råd (SOSFS 2013:20) om hem för vård eller boende.
Socialstyrelsen
PÄR ÖDMAN

Åsa Malmros
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HSLF-FS kan laddas ned eller beställas via
Socialstyrelsens publikationsservice
webb: www.socialstyrelsen.se/publikationer
e-post: publikationsservice@socialstyrelsen.se
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Edita Bobergs AB, Falun, 2016
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beslutade den 31 maj 2016.

Utkom från trycket
den 3 juni 2016

Socialstyrelsen föreskriver följande med stöd av 8 kap. 1 och 5 §§
socialtjänstförordningen (2001:937) och beslutar följande allmänna råd.

1 kap. Tillämpningsområde
1 § Dessa föreskrifter ska tillämpas av den som bedriver verksamhet i form av ett sådant stödboende som avses i socialtjänstförordningen (2001:937).

2 kap. Inledande bestämmelser
1 § Ett stödboende ska endast ta emot barn och unga i åldern 16–20
år som huvudsakligen behöver stöd för att förberedas för ett självständigt boende och vuxenliv. De barn och unga som tas emot ska i stor
utsträckning kunna klara sin dagliga livsföring utan hjälp.
2 § I dessa föreskrifter och allmänna råd avses med unga, personer
som har fyllt 18 men inte 21 år.
Med stöd avses individuell vägledning i den dagliga livsföringen.

3 kap. Ledningssystem
1 § Av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS
2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete framgår
att den som bedriver socialtjänst ansvarar för att det finns sådana
processer och rutiner som behövs för att säkerställa att verksamheten
uppfyller de krav som ställs i dessa föreskrifter.
2 § Bestämmelser om egenkontroll finns i 5 kap. 2 § Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.
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Allmänna råd
Egenkontrollen vid ett stödboende bör bl.a. omfatta en analys av
–– om de arbetssätt som används i verksamheten är baserade på
bästa tillgängliga kunskap,
–– i vilken utsträckning de mål som framgår av socialnämndens
uppdrag till stödboendet har uppnåtts,
–– hur ofta oplanerade avslut av placeringar i stödboendet förekommer och orsakerna till dessa,
–– hur barn och unga som är placerade i stödboendet har getts möjlighet att vara delaktiga i planeringen av insatsen, och
–– hur barns och ungas erfarenheter av placeringen i stödboendet
har hämtats in och beaktats.

4 kap. Inskrivning vid ett stödboende
1 § Vid lämplighetsbedömningen enligt 3 kap. 11 § socialtjänstförordningen (2001:937) ska den som beslutar om inskrivningen av ett
barn eller en ung person vid ett stödboende utgå från socialnämndens
1. bedömning av vilket behov av stöd barnet eller den unge har, och
2. redogörelse för omständigheterna i övrigt kring barnet eller den
unge.
2 § Vid lämplighetsbedömningen ska den som beslutar om inskrivning särskilt beakta hur barnets eller den unges behov av stöd kan
tillgodoses under trygga och säkra former med hänsyn tagen till
1. tillgången till personal,
2. personalens kompetens, och
3. boendets utformning.
Om bedömningen avser en placering i ett eget boende som ligger nära
andra boenden som ingår i verksamheten eller ett boende med utrymmen som delas med andra barn eller unga som är placerade, ska det
vidare beaktas om placeringen kan innebära negativ påverkan eller
medföra kränkningar, våld eller övergrepp.
3 § Om ett stödboende bedöms lämpligt för ett barn eller en ung
person, ska bedömningen dokumenteras.

5 kap. Genomförandet av insatsen stödboende
1 § En insats i form av stödboende ska under trygga former förbereda barnet eller den unge för ett självständigt boende och vuxenliv.
2
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Allmänna råd
Insatsen bör syfta till att barnet eller den unge efter tiden i stödboendet ska kunna
––
––
––
––
––
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klara sin dagliga livsföring,
fungera i skola eller annan sysselsättning,
hantera sin ekonomi,
ha ett socialt nätverk, och
ha en meningsfull fritid.

2 § Vid placering i ett stödboende ska barnet eller den unge
1. få disponera ett eget boende, och
2. få individuellt anpassat praktiskt och känslomässigt stöd.
Allmänna råd
Ett eget boende bör innebära att barnet eller den unge tar huvudansvar för sina egna hushållssysslor såsom mathållning, tvätt och
städning.
Personalen vid stödboendet bör tillsammans med barnet eller den
unge identifiera dennes behov av stöd inom olika livsområden och
planera för hur stödet ska genomföras. Stödet kan innefatta
––
––
––
––

samtal av motiverande och trygghetsskapande karaktär,
pedagogiskt stöd i den dagliga livsföringen,
samhällsinformation,
medverkan i kontakter med myndigheter och andra samhällsorgan,
–– hjälp att bibehålla och vid behov etablera sociala relationer,
–– aktiviteter som kan bidra till en meningsfull fritid, och
–– regelbunden tillsyn i det egna boendet.
Föreståndaren bör se till att det finns ordningsregler för de egna
boendena och eventuella delade utrymmen. Reglerna bör syfta till
att tillgodose säkerhet, trygghet och trivsel. De bör vara väl kända
av personalen och av barnen och de unga.
3 § Den som bedriver verksamhet i form av stödboende ska, om det
inte finns hinder enligt bestämmelser om sekretess och tystnadsplikt,
se till att socialnämnden
1. uppmärksammas på om barnets eller den unges behov förändras,
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2. informeras om andra faktiska omständigheter och förhållanden
som har betydelse för insatsens genomförande, och
3. i god tid innan insatsen upphör får uppgifter om hur barnet eller den
unge kan förberedas för tiden efter att placeringen har avslutats.

6 kap. Stödboendets lokaler
1 § Den som bedriver verksamhet i form av stödboende ska se till
att stödboendets lokaler utformas på ett sådant sätt att det bidrar till
barns och ungas förberedelse för självständighet. Utformningen ska
också tillgodose behovet av trygghet och säkerhet för de barn och
unga som ska placeras där.
2 § De egna boenden som ingår i ett stödboende ska vara hemlika
och bestå av rum för boende, utrymme för tillagning och intag av
måltider samt rum för personlig hygien.
Allmänna råd
Ett eget boende bör bestå av en egen lägenhet som den placerade
disponerar.
Om det bedöms lämpligt, kan dock ett eget boende utgöras av ett
eget rum för boende och utrymmen som delas med andra barn eller
unga som är placerade i stödboendet.
3 § De egna boendena ska vara utformade med hänsyn tagen till den
personliga integriteten. Barnet eller den unge ska kunna låsa lägenheten eller rummet för boende samt rummet för personlig hygien. Personalen ska dock vid behov kunna låsa upp. Barnet eller den unge ska få
information om i vilka situationer som personalen får låsa upp.

7 kap. Bemanning
1 § Den som bedriver verksamhet i form av stödboende ska se till
att det finns särskilt avdelad personal som har till sin huvudsakliga
uppgift att stödja de barn eller unga som är placerade där.
Allmänna råd
Den särskilt avdelade personalen bör vara organiserad på ett sätt
som bidrar till kontinuitet och möjliggör förtroendefulla relationer
med barnen eller de unga i stödboendet.
2 § Den särskilt avdelade personalen ska finnas på plats i stödboendet i den utsträckning och den omfattning som krävs med hänsyn
tagen till verksamhetens utformning och de placerades behov.
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Om de egna boendena som ingår i verksamheten ligger nära varandra eller består av utrymmen som delas med andra placerade barn
eller unga, ska det särskilt beaktas i vilken utsträckning och omfattning den särskilt avdelade personalen behöver vara på plats i direkt
anslutning till de egna boendena. Det ska även beaktas om barn i
åldern 16–17 år kan komma att bli placerade i stödboendet.
Vid de tider på dygnet då individuellt anpassat stöd normalt inte ges
kan dock annan personal än den särskilt avdelade vara tillgänglig för
att tillfälligt ge sådant stöd.
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3 § Personal ska vara tillgänglig dygnet runt och ska vid behov kunna infinna sig i de egna boendena utan oskäligt dröjsmål med hänsyn
tagen till barnets eller den unges trygghet och säkerhet.

8 kap. Personalens kompetens
Föreståndaren vid ett stödboende
1 § En föreståndare vid ett stödboende ska ha den sammantagna
kompetens som behövs för att kunna leda, utveckla och följa upp verksamheten.
Föreståndaren ska ha
1. minst eftergymnasial utbildning vars innehåll är relevant för den
verksamhet som bedrivs vid stödboendet,
2. erfarenhet av liknande verksamhet, och
3. personlig lämplighet.
Allmänna råd
Den eftergymnasiala utbildningen bör omfatta minst två år och kan
ha en inriktning mot socialt arbete, socialpedagogik eller beteendevetenskap.
Vidare bör föreståndaren ha
–– kunskap om den målgrupp som stödboendet är avsett för och
målgruppens behov,
–– kunskap om de arbetssätt som är relevanta för målgruppen,
–– kunskap om regelverket inom socialtjänstens område som gäller
barn och unga, och
–– kunskap om och förmåga att tillämpa det regelverk som rör verksamhet i form av stödboende.

Övrig personal
2 § Den övriga personalen vid ett stödboende ska ha den utbildning,
den erfarenhet och den personliga lämplighet som behövs för att kunna utföra sina arbetsuppgifter.
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Personalens sammantagna kompetens vad gäller utbildning och erfarenhet ska ge förutsättningar för att
1. möta de behov av stöd som målgruppen har, och
2. säkerställa en trygg och säker insats.
Allmänna råd
Personalen bör ha minst en 2-årig eftergymnasial utbildning. Flertalet bör ha en utbildning med inriktning mot socialt arbete, socialpedagogik eller beteendevetenskap.

Introduktion, handledning och kompetensutveckling
3 § Den som bedriver verksamheten i form av stödboende ska se
till att personalen får den introduktion, handledning och kompetensutveckling som de behöver för att kunna utföra sina arbetsuppgifter.
Denna författning träder i kraft den 1 juli 2016.
Socialstyrelsen
PÄR ÖDMAN

Ylva Ehn
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