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)|UGHOQLQJDYVWDWOLJVFKDEORQHUVlWWQLQJI|U
HQVDPNRPPDQGHEDUQ
)|UVODJWLOOEHVOXW
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta att:
Godkänna förslag till fördelning av statlig ersättning för ensamkommande barn
mellan socialnämnden och kommunledningskontoret.
Förslaget gäller för mottagande av de ensamkommande barn som Migrationsverket
anvisat till kommunen enligt 3 § andra stycket lagen (1994:137) om mottagande av
asylsökande m.fl.

6DPPDQIDWWQLQJ
Kommunen erhåller statsbidrag som utbetalas av Migrationsverket för sina
uppgifter inom mottagandet av ensamkommande barn. Ärendet gäller statlig
ersättning som betalas ut till kommunerna enligt schablon och som avser kostnader
för utredning enligt socialtjänstlagen (2001:453), god man, resor, tolk och andra
relaterade kostnader för mottagande av de barn som Migrationsverket har anvisat
till kommunen enligt lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.
Kommunerna behöver inte ansöka om ersättningen.
Ansvaret för kommunens uppgifter inom de områden som statsbidraget avser är
fördelat på två olika förvaltningar varför också ersättningen behöver fördelas till de
förvaltningar som har kostnader.
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%HVNULYQLQJDYlUHQGHW
Den 9 mars 2017 fattade regeringen beslut om ett nytt ersättningssystem för
mottagande av ensamkommande barn som trädde i kraft den 1 juli 2017.
Förordningen (2017:193) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. innehåller
bestämmelser om kommuners och landstings rätt till statlig ersättning för vissa
kostnader för asylsökande och vissa andra utlänningar.
7-12 §§ förordning (2017:193) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. reglerar
ersättning för mottagande av ensamkommande barn som anvisas till kommunen av
Migrationsverket enligt 3 § andra stycket lagen (1994:137) om mottagande av
asylsökande m.fl. Enligt 3 § lagen (1994:137) har kommunerna ansvar för att ordna
boende till ensamkommande barn som sökt uppehållstillstånd i Sverige som flykting
eller som annan skyddsbehövande. I kommunens mottagande av ensamkommande
asylsökande barn ingår också att förordna god man.
12 § förordning (2017:193) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. anger att en
kommun har rätt till ersättning i form av en schablonersättning för kostnader som
avser en utredning enligt 11 kap. 1 och 2 §§ socialtjänstlagen (2001:453), god man,
resor, tolk och andra relaterade kostnader. Schablonersättningen betalas ut med
52 000 kronor per barn som omfattas av Migrationsverkets anvisningsbeslut.
Ersättningen betalas endast ut vid ett tillfälle per barn och kommun.
Detta ärende berör fördelning av den statliga schablonersättning om 52 000 kronor
per ensamkommande barn som utbetalas utan ansökan till kommunerna för att
täcka kostnader som avser utredning enligt socialtjänstlagen, god man, resor, tolk
och andra relaterade kostnader.
6FKDEORQHUVlWWQLQJ
Enligt den tidigare förordningen (2002:1118) om statliga ersättning för asylsökande
m.fl. som upphörde att gälla den 30 juni 2017 fick kommunerna ersättning för
utredningskostnader inom socialtjänsten, god man, tolk och resor efter ansökan till
Migrationsverket. Utredningskostnader inom socialtjänsten ersattes med
schablonbelopp om 31 000 kronor för hem för vård och boende (HVB) eller
stödboende och schablonbelopp om 39 000 kronor för familjehemsplacering.
Kostnader för god man, resor och tolk ersattes med faktiskt belopp efter ansökan.
Enligt den nya förordningen (2017:193) ska samtliga dessa kostnader täckas av en
engångschablon på 52 000 kronor.




JAV

3 (4)

)|UGHOQLQJPHOODQEHU|UGDI|UYDOWQLQJDU
Diskussioner har förts mellan berörda förvaltningar om respektive förvaltnings
ansvar och hur schablonersättningen bör fördelas. Förvaltningarna har enats om
följande ansvarfördelning:
Ansvar
Utredning enligt socialtjänstlagen
God man

Förvaltning
SF
KLK

Kostnader för tolk och resor ingår i båda uppdragen.
Förslag till fördelning av schablonbeloppet om 52 000 kronor:
Socialförvaltningen
50 %
Kommunledningskontoret
50 %
2VlNHUKHWVIDNWRUHU
Det finns osäkerhetsfaktorer i kostnadsprognoserna för god man för
ensamkommande asylsökande barn. Den totala kostnaden för god man är beroende
av hur gammalt barnet är när det ansöker om uppehållstillstånd och hur lång tid det
tar tills att beslut är fattat i barnets asylärende.

)|UVODJHWVNRQVHNYHQVHUI|UYHUNVDPKHWHQVEUXNDUH 

Förslaget bedöms inte innebära några konsekvenser eller förändringar för
verksamhetens brukare.
%DUQSHUVSHNWLYHW



Förslaget innebär en fördelning av den statliga ersättning kommunen får för vissa
kostnader för mottagande av ensamkommande barn. De ansvarsområden som
kommunerna har för ensamkommande barn och som den statliga ersättningen avser
innebär att barns rättigheter beaktas.
0LOM|NRQVHNYHQVHU



Förslaget bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.
)DFNOLJVDPYHUNDQ

Bedöms inte vara aktuellt i ärendet.
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(NRQRPLVNDNRQVHNYHQVHU

Förslaget innebär en fördelning av schablonersättningen enligt förordningen
(2017:193) mellan berörda förvaltningar. De berörda förvaltningarna bedömer att
schablonbeloppet inte ersätter kommunen för samtliga kostnader för utredning och
god man, baserat på siffror över faktiska kostnader under tidigare år.
Den del av ersättningen som tillfaller socialförvaltningen täcker dessutom inte
kostnader för administrationen av statsbidraget och den del av ersättningen som
tillfaller kommunledningskontoret täcker inte handläggning.
Det administrativa arbetet med fördelning av ersättningen mellan förvaltningarna
föreslås ligga på socialförvaltningen då det krävs tillgång till personuppgifter för att
fördela medlen enligt föreslaget system.
6lQGOLVWD
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