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Sammanfattning
Emmaboda, Torsås, Karlskrona och Kalmar kommuner inledde fr o m november 2015 ett
organiserat samarbete gällande social jour, under namnet Sydostjouren. Verksamheten
underställdes socialnämndens i Torsås kommun ledning och har sedan starten fungerat
tillfredsställande.
Det har dock visat sig vara svårt för en socialförvaltning, i en kommun av Torsås storlek, att sörja
för kontinuitet och stabilitet i bemanning och ledning av Sydostjouren. Av den anledningen, har
Socialförvaltningen i Kalmar kommun föreslagit att Sydostjouren organisatoriskt flyttas till
Kalmar. Övriga medverkande kommuner har preliminärt varit positiva till en sådan förändring.
Frågan har dessutom ställts till ytterligare kommuner, ifall intresse skulle finnas av att ansluta sig
till Sydostjouren vid en överflyttning till Kalmar. Borgholms, Mörbylånga och Nybro kommuner
har uttalat sig positiva till anslutning.
Här föreliggande rapport innehåller förslag om en överflyttning av Sydostjouren, till
socialnämnden i Kalmar kommun. Av hänsyn till nytillkommande deltagarkommuner, har
förslaget presenterats som en revidering av det ursprungliga förslaget till inrättande av gemensam
socialjour, från 2015. Sydostjouren ska kunna tillhandahålla akuta sociala tjänster efter kontorstid
(vardagskvällar och helger). Sena nätter och viss tid under helger har en lösning med beredskap i
hemmet bedömts vara tillräcklig servicegrad och denna har fullgjorts av socialsekreterarna vid
Sydostjouren. Nuvarande beredskap föreslås fortsättningsvis bli dubbelbemannad. Av denna
anledning - och för att kunna betjäna fler kommuner - krävs en utökning av antalet
socialsekreterartjänster, från fyra till sex. Enhetschefstjänsten föreslås halveras och samordnas
med Barnahus i södra Kalmar län. Social jour ska kunna verka inom huvudsakligen två områden:
bedömning av akuta socialtjänstärenden (skydd för barn, ungdomar, missbrukare och brottsoffer)
och tillhandahållande av råd och stöd till jourhem/familjehem. Undantagsvis kan även uppdrag
gällande tillsyn i redan pågående ärenden komma ifråga.
Sydostjourens arbete ska även fortsättningsvis kontinuerligt följas av en referensgrupp, med
representanter på verksamhetsledningsnivå för samtliga medverkande kommuner.
Under förutsättning att nödvändiga beslut fattas, beräknas Sydostjouren kunna överflyttas till
Kalmar kommun fr o m 161001.

3

12

1. Inledning/bakgrund
Efter att frågan under ett års tid varit föremål för utredning och diskussioner, inledde
socialtjänsten i Emmaboda, Kalmar, Karlskrona och Torsås kommuner 2 november 2015 ett
organiserat samarbete kring social jour. Jouren stationerades - främst för att erbjuda en likvärdig
inställelsetid till medverkande kommuner - hos Socialförvaltningen i Torsås. Redan inledningsvis
höjdes röster av oro för bemanningsförutsättningarna, till följd av värdkommunens storlek, men
samverkande kommuner fann det ändå rimligt att försöka bemanna Sydostjouren i Torsås
kommun.
Sydostjouren har nu varit i drift under snart ett halvår. Ur operativ synvinkel, har samarbetet varit
en framgång. Sydostjouren har kunnat leverera social jour av god kvalitet, i enlighet med det
lämnade uppdraget. Ett tidigt avhopp, från en av socialsekreterartjänsterna, medförde dock att
belastningen på enhetschefstjänsten kom att öka. Detta ledde, i sin tur, till att enhetschefen
bestämde sig för att lämna sitt uppdrag. För att säkerställa arbetsledning för Sydostjouren, har
därför upprätthållandet av denna funktion ankommit på IFO-chefen i Torsås kommun – något
som inte har bedömts vara långsiktigt hållbart.
Erfarenheterna från uppbyggnadsfasen, under sommaren/hösten 2015, visade att just
enhetschefstjänsten var särskilt svår att rekrytera. Dessutom finns i Torsås kommun ingen
naturlig ersättare, när enhetschefen för Sydostjouren är frånvarande. Hittillsvarande
bemanningslösning, där beredskapstid inträder efter 23.00 (söndagar-torsdagar) respektive efter
02.00 (fredagar-lördagar) samt dagtid - fram till 14.00 - under lördagar och söndagar, har byggt på
att en socialsekreterare befinner sig i beredskap. Om någon åtgärd krävs, där personal behöver
inställa sig fysiskt till tjänstgöring under beredskapstid, har därför socialsekreteraren behövt ta
hjälp av enhetschefen. Detta har blivit mer vanligt förekommande än som förväntades, i samband
med att bemanningslösningen konstruerades. Belastningen på enhetschefstjänsten, i kombination
med svårigheten att rekrytera enhetschef och den bristfälliga tillgången på ersättare för
enhetschefen inom socialtjänsten i Torsås, föranledde Socialförvaltningen i Kalmar kommun att
föreslå ett övertagande av huvudmannaskapet.
Socialförvaltningen i Kalmar kommun har redan tidigare värdskap för flera samverkansuppdrag,
där kommuner i södra delen av Kalmar län ingår. Ett sådant uppdrag är Barnahus i södra Kalmar
län. I detta samarbete ingår, utöver värdkommunen, socialtjänsten i Torsås, Emmaboda, Nybro,
Mörbylånga, Borgholm och Mönsterås. I samband med förslaget om en överflyttning av
huvudmannaskapet av Sydostjouren, väcktes tankar om att både bredda underlaget för jouren
och samtidigt uppnå vissa samordningsvinster. Frågan har därför ställts till övriga Barnahuskommuner, som står utanför samarbetet i Sydostjouren, samt till Högsby kommun (som även är
aktuella som en del av underlaget för en framtida socialjour i norra Kalmar län) om intresse att
ingå i ett samarbete kring social jour. Den samordningsvinst som främst bedöms kunna uppnås,
är att dagens enhetschefstjänst inom Barnahus även skulle kunna fungera som enhetschef även
för Sydostjouren. Oavsett övriga kommuners ställningstagande till en anslutning till Sydostjouren,
har dessa kommuner också tillfrågats om förutsättningarna att samutnyttja enhetschefstjänsten.
Detta har samtliga i Barnahus medverkande kommuner samtyckt till. Även Landstinget Kalmar
län, Polismyndigheten och Åklagarkammaren har tillfrågats kring chefsutnyttjandet och ingen av
dessa myndigheter har haft några invändningar mot en sådan lösning.
Socialtjänsten i Borgholms, Mörbylånga och Nybro kommuner har hittills meddelat intresse av
att ingå i Sydostjouren. En förutsättning för att kunna erbjuda fler kommuner medverkan, är att
bemanningen i jouren utökas.
4
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En långsiktigt hållbar lösning kräver dessutom att två socialsekreterare samtligt befinner sig i
beredskap (på tider som angivits ovan), för att avlasta enhetschefen detta hittills oreglerade
ansvar. Även detta förutsätter en utökning av bemanningen, från idag 4,0 tjänster till 6,0 tjänster.
Eftersom samtidigt enhetschefstjänsten minskar till 0,5 tjänst, innebär detta att den faktiska
personalutökningen stannar vid 1,5 tjänst.
Eftersom här aktuellt förslag vänder sig både till hittillsvarande samverkanskommuner i
Sydostjouren och till nyinbjudna kommuner, har detta behållit vissa innehållsmässiga likheter
med det ursprungliga beslutsunderlaget för Sydostjouren. Detta är alltså främst ett
hänsynstagande till kommuner som hittills inte har ingått i den befintliga jouren.
En särskild frågeställning, som har uppstått i samband med tankarna om en överflyttning till
Kalmar kommun, har varit hur socialtjänsten i Karlskrona kommer att ställa sig till att
inställelsetiden kommer att förlängas. I hittillsvarande diskussioner har Karlskrona varit positivt
inställda till en överflyttning och gjort bedömningen att den personella stabiliteten, som man
åstadkommer genom att flytta Sydostjouren in i en avsevärt större organisation, är av större
betydelse än att inställelsetiden ökar till c a 1 h 15 min.
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2. Rättsliga utgångspunkter
Uppmaning till socialtjänsten att tillhandahålla social jour återfinns i Socialtjänstlagen 3 kap 6 §:
”Socialnämnden bör genom hemtjänst, dagverksamheter eller annan liknande social tjänst underlätta för den
enskilde att bo hemma och att ha kontakt med andra.
Nämnden bör även i övrigt tillhandahålla sociala tjänster genom rådgivningsbyråer, socialcentraler och liknande,
social jour eller annan därmed jämförlig verksamhet.” Lag (2012:776).
Andra viktiga rättsliga utgångspunkter för social jour återfinns nedan.
Att kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen slås fast i 2 kap 2 §.
Observera dock att detta ansvar inte innebär någon inskränkning i det ansvar som åvilar andra huvudmän.
Socialnämndens uppgifter finns reglerade i 3 kap 1 §. Bland annat anges i detta lagrum att till
socialnämndens uppgifter hör att ”svara för omsorg och service, upplysningar, råd, stöd och vård, ekonomisk
hjälp och annat bistånd till familjer och enskilda som behöver det”.
Rätten till bistånd regleras i 4 kap 1 §, vari anges att ”Den 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”.
I 5 kap 1 § återfinns socialtjänstens ansvar för barn och unga och i 5 kap 9 § socialtjänstens ansvar
för missbrukare. Skyldigheten att bistå brottsoffer (bl a personer som har utsatts för familjerelaterat
våld) finns i 5 kap 11 §.
I 6 kap 7a § fastslås att ”Socialnämnden ska i fråga om de barn som vårdas i ett familjehem, jourhem eller
hem för vård eller boende lämna dem som vårdar sådana barn råd, stöd och annan hjälp som de behöver.” Lag
(2012:776).
Bestämmelser om vård utan samtycke för barn och ungdomar respektive missbrukare återfinns i
LVU och LVM.
Slutligen erinras om stadgandet i 3 kap 3 § SoL att ”Insatser inom socialtjänsten skall vara av god
kvalitet. För utförandet av socialnämndens uppgifter skall det finnas personal med lämplig utbildning och kvalitet.
Kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras.”
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3. Uppdraget och försättningar för samverkan
3.1. Rättsläget samverkan myndighetsutövning
Utgångspunkter för samverkan mellan kommuner, avseende myndighetsutövning inom
socialtjänsten, återfinns i 2 kap 5 § Socialtjänstlagen: ”Kommunen får sluta avtal med någon annan om
att utföra kommunens 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.” Lag (2014:579).
Det finns således rättsligt stöd för att sluta avtal om myndighetssamverkan med en annan
kommun.
3.2. Uppdraget
Sydostjouren påbörjade arbetet med att bedriva social jour för Emmaboda, Kalmar, Karlskrona
och Torsås kommuner fr o m 2015-11-02. Förberedelserna inför igångsättandet planerades av en
projektgrupp, bestående av IFO-chefer/verksamhetsledare för de medverkande kommunerna.
Efter igångsättandet, omvandlades projektgruppen till referensgrupp för Sydostjouren.
Referensgruppen har kontinuerligt följt upp Sydostjourens verksamhet. I samband med
referensgruppens möte 2016-04-19, lämnade Kalmar kommun förslag om överflyttning av
verksamheten till Kalmar, med anledning av de uppenbara svårigheterna att upprätthålla personell
stabilitet och säkerställd arbetsledning inom ramen för Sydostjourens nuvarande
huvudmannaskap. Övriga medverkande kommuner stödde förslaget och gav Socialförvaltningen i
Kalmar i uppdrag att presentera ett förslag till hur en överflyttning skulle kunna genomföras samt
beskriva de effekter (ekonomiska och kvalitetsmässiga) en verksamhetsförändring skulle kunna
innebära. En särskild punkt att utreda, gällde om det skulle vara möjligt att samtidigt utöka
Sydostjourens upptagningsområde, genom att ytterligare kommuner ansluter sig.
3.3. Upptagningsområdet – förutsättningar för ytterligare kommuners medverkan
Kalmar kommun har lämnat förfrågan, om intresse för att ansluta sig till Sydostjouren, till Nybro,
Högsby, Mönsterås, Borgholms och Mörbylånga kommuner. Detta har resulterat i följande
respons.
Nybro kommun: Kommunen har preliminärt meddelat att man är intresserade av en anslutning till
Sydostjouren.
Högsby kommun: För närvarande pågår ett utredningsarbete om att etablera en social jour för norra
delen av Kalmar län. Högsby kommun ingår i underlaget för pågående utredning och har
meddelat att man avvaktar resultatet av denna, innan man tar ställning till en alternativ anslutning
till Sydostjouren.
Mönsterås kommun: Kommunen har låtit meddela att man har ett politiskt beslut på att sköta social
beredskap med egen personal. Man ser i nuläget ingen anledning att ändra denna inställning.
Borgholms kommun: Kommunen har preliminärt meddelat att man är intresserade av en anslutning
till Sydostjouren.
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Mörbylånga kommun: Kommunen har preliminärt meddelat att man är intresserade av en anslutning
till Sydostjouren.
3.4. De geografiska förutsättningarna
De ursprungliga förutsättningarna för en placering av en socialjour framgår av nedanstående bild.

Vid en flyttning av Sydostjouren till Kalmar, skulle följande geografiska förutsättningar råda. I
beräkningen har Borgholms, Mörbylånga och Nybro kommuner tillförts, eftersom dessa
preliminärt kommer att ingå i upptagningsområdet.
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3.5. De demografiska och ekonomiska förutsättningarna
I det ursprungliga förslaget till inrättande av Sydostjouren, gjordes följande per capita-baserade
beräkningsmodell Den sammanlagda befolkningen i området uppgick då till 143 642 invånare
(SCB 131231).
Befolkningen fördelar sig enligt följande:
Karlskrona

63 912

44,5 %

Kalmar

63 887

44,5 %

Emmaboda

8 964

6,2 %

Torsås

6 879

4,8 %

Vid en utökning av Sydostjourens medlemskommuner, med Borgholm, Mörbylånga och Nybro,
skulle det totala befolkningsunderlaget uppgå till 192 095 invånare (SCB 151231). Då skulle
istället följande förutsättningar för kostnadsdelning gälla.
Karlskrona

65 380

34,0 %

Kalmar

65 704

34,2 %

Emmaboda

9 090

4,7 %

Torsås

6 943

3,6 %

10 681

5,6 %

Mörbylånga 14 669

7,6 %

Borgholm
Nybro

19 754

10,3 %
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4. Behovsfrågorna
I samband med att uppdraget formulerades, diskuterades även vilka behov en gemensam social
jour för de aktuella kommunerna skulle kunna tillgodose. Tre områden berördes:
1. Bedömning av akuta socialtjänstärenden (främst barn- och ungdomsärenden,
missbruksärenden och brottsofferärenden) efter kontorstid.
2. Tillsyn i redan pågående ärenden, t ex för att avvärja en alternativ akutplacering i
familjehem/HVB-hem.
3. Tillhandahållande av råd och stöd till jourhem och familjehem efter kontorstid.
Nedan följer en redovisning av utredarens överväganden, avseende dessa tre behovsområden.
4.1. Bedömning av akuta socialtjänstärenden
Social jour föreslås kunna tillhandahålla följande tjänster:
1. Finnas tillgänglig per telefon/RAKEL när kommuninvånare söker social jour via SOS
Alarm eller Polismyndigheten. Tillgängligheten begränsas på så sätt att det inte är möjligt
för allmänheten att direkt kontakta social jour, utan att sådana kontakter har förmedlats
via larmoperatör. Uppdraget avgränsas till akuta bedömningar av om någon åtgärd enligt
SoL, LVU eller LVM behöver vidtas, som inte kan anstå till respektive socialförvaltnings
nästa ordinarie öppethållande. Åtgärder till stöd för försörjning ska normalt sett inte
kunna innefattas i den sociala jourens ansvar (utom vid händelser av synnerlig vikt).
2. Vid behov kunna genomföra akuta hembesök, i syfte att göra skyddsbedömningar och
förhandsbedöma uppgifter i en anmälan.
3. Kunna fatta beslut om att inleda utredning i akuta ärenden gällande skydd för barn,
ungdomar och vuxna missbrukare samt förbereda beslut och verkställa fattade beslut om
omhändertagande enligt LVU/LVM.
4. Arrangera (normalt inte självständigt genomföra) transporter av personer, där beslut har
fattats om omhändertagande enligt LVU/LVM eller vid akuta placeringar enligt SoL i
familjehem/HVB.
5. Medverka i polisförhör av barn/ungdomar, när sådan medverkan efterfrågas av
Polismyndigheten och det bedöms vara av vikt för barnet/ärendets fortsatta
handläggning.
4.2. Tillsyn i redan pågående ärenden
Det finns inte något samlat önskemål eller mandat från de berörda kommunerna, gällande
möjligheter att utöva tillsyn i redan pågående ärenden. Undantagsvis måste det dock hållas öppet
en möjlighet att diskutera denna typ av insatser, förutsatt att ärendet i annat fall ändå kan bli
föremål för ett ingripande under jourtid. Detta skulle exempelvis kunna gälla i fall där en
missbrukare genomför avgiftning på hemmaplan och det är ett LVM-nära läge.
4.3. Tillhandahållande av råd och stöd till jourhem/familjehem
Social jour skulle kunna användas som en extra garanti till de jourhem/familjehem, som de
medverkande kommunerna anlitar. Genom att kunna tillhandahålla en bevakad telefonlinje, skulle
hemmen kunna tryggas ytterligare i sina uppdrag. Samtidigt skulle information om denna tjänst
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kunna utgöra ett rekryteringsargument, i kampen om tillgängliga uppdragstagare med inte minst
konsulentstödda familjehemsorganisationer.
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5. Resursfrågorna – förslag till utformning
Nedan följer en redovisning av den bedömning som har gjorts av resursfrågorna, dels utifrån det
ursprunglig förslaget och dels utifrån de förändringar som behöver göras i samband med en
flyttning av verksamheten till Kalmar kommun (kursivt). Följande aspekter berörs.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rekryteringsläget
Arbetsmiljöaspekter
Tillgång till arbetsledning
Ersättare vid frånvaro
Lokaler, fordon och övrig utrustning
Ledning av verksamheten

5.1. Rekryteringsläget
a. Kravprofil
För att komma ifråga för tjänst i Sydostjouren, krävs socionomexamen. Arbete i social jour
förutsätter medarbetare som är ”goda generalister” i socialt arbete. Arbetet kräver dessutom att
dessa medarbetare är relativt erfarna i skarpa myndighetslägen. Slutligen förutsätter arbetets
utformning att medarbetare inte har några invändningar emot att arbetet huvudsakligen ska
utföras på obekväm arbetstid.
b. Rekryteringsförutsättningar/arbetsvillkor
För att göra arbetet attraktivt, med tanke på den obekväma arbetstiden, krävs ett lägre
arbetstidsmått än 40 h/v. För detta talar även behovet av dygns- och veckovila, inte minst
eftersom tjänsterna även kräver beredskap i hemmet. Nu aktuellt heltidsmått, 32,82 tim/vecka, kan
komma att behöva justeras som en följd av utökad personalstyrka och förändringar i bemanning under
beredskapstid. Utgångspunkten är dock att bibehålla ett heltidsmått, som nära ansluter till det nu använda.
Eventuellt behöver ett lokalt avtal upprättas för jourpersonal i Kalmar kommun.
Beredskap i hemmet tillkommer utanför heltidsmåttet och utgör i dagens schema genomsnittligt 16,62 tim/vecka.
Rekrytering enligt kravprofilen förutsätter dessutom att löneläget för socialsekreterare i
jourtjänstgöring blir uppenbart högre än som gäller för socialsekreterare under dagtid. För att inte
skapa alltför stora lönedifferenser, främja flexibilitet och minska behovet av administrativ
hantering av löner, föreslås att övertidsersättning, OB-ersättning och beredskapsersättning
inkluderas i den fasta lönen. Redan anställd personals rådande anställningsvillkor ska, i möjligaste mån,
bibehållas. Eventuellt kan heltidsmåttet (se ovan) behöva justeras. Anställnings- och lönevillkor för personal som
nyanställs kan sannolikt behöva bli föremål för förhandling med fackliga organisationer.
5.2. Arbetsmiljöaspekter
En grundläggande förutsättning är att två medarbetare alltid är i tjänst samtidigt. För detta
talar såväl hälsofrämjande arbetsmiljöskäl, som säkerhetsaspekter i arbetet. Att man är två i tjänst,
innebär självklart inte att alla arbetsuppgifter behöver utföras i par. Däremot ska hela tiden finnas
tillgång till en arbetskamrat, när arbetsuppgifterna så kräver. Med förslaget att utöka bemanningen till
sex socialsekreterare, finns förutsättningar för att under all jourtid hålla tre tjänster samtidigt bemannade.
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Jourarbetet behöver utgå från en lokal, som både ger möjlighet till administrativt arbete
och till vila – eftersom uppgifternas natur gör att det periodvis kommer att uppstå väntelägen
(passiv jourtid).
Personal behöver vara utrustade med portabla larm, att använda vid hembesök. Förslagvis
kopplas överfallslarm ihop med anslutning till RAKEL-systemet, för möjlighet till
radiokommunikation med larmcentral. RAKEL-systemet ger möjlighet till GPS-positionering och
till tyst medhörning vid överfallslarm.
5.3. Tillgång till arbetsledning
Tillgång till arbetsledning, för personal som arbetar på obekväma tider, är – enligt
Arbetsmiljöverket – ett krav.
Genom tillgång till separat arbetsledning för social jour, avlastas 1:a linjechefer och övriga
arbetsledare i de medverkande kommunerna. En särskilt avdelad arbetsledare för social jour
innebär att funktionen har en inbyggd back up-funktion, om en medarbetare hastigt blir
frånvarande (t ex på grund av sjukdom). Här måste i annat fall personal hämtas från
kommunernas reguljära verksamheter.
Driften av Sydostjouren i Torsås kommun har förutsatt att arbetsledare har funnits tillgänglig, som ”2:a
beredskap” utanför aktiv jourtid. Detta har visat sig vara en arbetsmiljömässigt olämplig lösning. Fortsatt
bemanning under beredskapstid förutsätter istället att bemanningen utökas, för möjliggörande av dubbelbemanning
av socialsekreterare under sådan tid.
I arbetsledarfunktionen kommer en ”brygga” att kunna byggas, mellan social jour och de olika
kommunernas dagverksamhet, eftersom arbetsledaren – till skillnad från de övriga medarbetarna
– kommer att ha en betydligt större del av sin arbetstid förlagd under dagtid. En separat
arbetsledarfunktion bygger också in betydligt bättre förutsättningar för såväl metodutveckling
som för ett väl genomtänkt arbetsmiljöarbete.
Gällande arbetsledning i ärendearbetet, förutsätts socialsekreterare i aktiv tjänst i allt väsentligt självständigt –
med stöd av tjänstgörande kollega – kunna fatta nödvändiga beslut i ärendehanteringen. Jourpersonal förutsätts
tilldelas beslutanderätt att ta delegationsbeslut motsvarande 1:a linjechef i dagtidsorganisationerna.
Ianspråktagande av arbetsledarfunktion för direkt ärendearbetsledning ska därför endast undantagsvis behöva
förekomma.
5.4. Ersättare vid frånvaro
Genom överflyttning av Sydostjouren till Kalmar kommun, bedöms förutsättningarna att lösa akuta
personalbortfall öka väsentligt. Socialförvaltningen i Kalmar har närmare 100 socialsekreterare i dagtidstjänst och
det finns ett ökande intresse i denna yrkeskår för att ta ersättaruppdrag i Sydostjouren.
Ersättare behöver, till följd av arbetets speciella uppdrag, ges möjlighet att med inte alltför glesa
tillfällen få utföra arbete i jour-gruppen, för att upprätthålla en någorlunda god kompetens inom
arbetsfältet. Detta gör att antalet ersättare bör begränsas.
Social jour förväntas tillhandahålla en praktikplats för socionomstudenter. Möjligtvis kan en
socionomstudent, efter slutförd praktikperiod, erbjudas semestervikariat inom Sydostjouren.
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5.5. Lokaler, fordon och övrig utrustning
Social jour har behov av en avskild lokal, som inte ska vara känd av allmänheten och som inte ska
användas som besökslokal för allmänheten. Lokalen ska innehålla kontorsutrymme, vilrum (med
möjlighet till övernattning) och plats för matlagning/rast. Möjlighet finns att inrymma Sydostjourens
verksamhet både i förvaltningens lokaler på Nygatan och eventuellt även i Barnahus lokaler på Smålandsgatan.
Några nya arbetsplatser behöver inte tillskapas, utan resurser som används i dagtidsverksamheter kan
samutnyttjas.
Tjänsteutövandet förutsätter tillgång till ett fordon. Sydostjouren kommer att kunna förfoga över hela
Socialförvaltningens i Kalmar kommun samlade bokningsbara fordonspark under jour- och beredskapstid.
Jourtjänstgöringen förutsätter att sociala jour-gruppen har tillgång till samtliga medverkande
kommuners IT-baserade verksamhetssystem. För att kunna utföra arbetsuppgifterna, krävs vidare
att sociala jour-gruppen har tillgång till sedvanlig kontorsutrustning. Aktuella IT-lösningar hos
Sydostjouren behöver vid en verksamhetsflytt föras över till Kalmar kommun. Detta gäller främst det
verksamhetssystem som har inhandlats särskilt för Sydostjourens statistikföring. Inloggningar i övriga kommuners
IT-baserade ärendesystem behöver tillhandahållas från respektive medverkande kommun.
5.6. Ledning av verksamheten
Sydostjouren föreslås organisatoriskt ingå i socialnämndens i Kalmar myndighetsförvaltning, i verksamhetsområdet
Mottagning och utredning. Chef med arbetsledningsansvar för enhetschef föreslås bli verksamhetschef vid det
nämnda verksamhetsområdet.
Referensgrupp för socialjouren föreslås bibehållas, i nu etablerad form och med utökning för ansvariga chefer från
nyanslutna kommuner. Sammankallande till referensgruppsmötena föreslås bli ansvarig enhetschef för
Sydostjouren. Referensgruppen ska sammanträda minst 3 ggr/år.
Till stöd för det operativa arbetet och utveckling av samverkan med respektive kommuns dagtidsverksamheter,
föreslås en arbetsgrupp tillskapas. Arbetsgruppen leds av och sammankallas av enhetschefen för Sydostjouren.
Varje deltagande kommun utser en representant (handläggare eller 1:a linjechef) som ingår i arbetsgruppen och
som också utgör kommunens kontaktlänk mellan dagtidsverksamheten och jouren, i det kontinuerliga
utvecklingsarbetet.
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6. Övriga förutsättningar och verksamhetens utformning
Nedan följer en redovisning av övriga förutsättningar för verksamhetens utformning, dels utifrån
det ursprunglig förslaget och dels utifrån de förändringar som behöver göras i samband med en
flyttning av verksamheten till Kalmar kommun (kursivt).
6.1. Namnfrågan
Namnet Sydostjouren är idag etablerat i upptagningsområdet och föreslås därför bibehållas.
6.2. Tillgängligheten
Sydostjouren föreslås ha följande öppethållande (aktiv jour):
Måndag - torsdag: 16.30 – 23.00
Fredag – (lördag): 14.30 – 02.00
Lördag – (söndag): 14.00 – 02.00
Söndag:

14.00 – 23.00

Förslag: Under aktiv jourtid är Sydostjouren bemannad av tre socialsekreterartjänster.
6.3. Beredskapstid
Erfarenheten från sedan tidigare etablerade socialjoursverksamheter, för kommuner med ungefär
samma befolkningsmängd och –struktur som i här aktuella kommuner, är att det saknas
efterfrågeunderlag för bemannad jour under vardagsnätter. Under veckoslut finns normalt behov
av aktiv jour senare under kväll/tidig natt. Andelen påringningar under senare nattid är normalt
förhållandevis få, jämfört med sen kväll och tidig natt. Därför bedöms behovet under vardagar
efter 23.00 och fram till 7.30 följande morgon kunna tillgodoses genom beredskap i hemmet.
Gällande lördags- och söndagsmorgnar, från 02.00 fram till 14.00 påföljande dag, gjordes i det ursprungliga
förslaget bedömningen att det under dessa tidpunkter skulle råda en låg efterfrågan av social jour. Detta antagande
har delvis visat sig vara felaktigt. I synnerhet under förmiddagstider, på lördagar och söndagar, har beredskap
tagits relativt frekvent i anspråk. Detta har inte minst inneburit en stor påfrestning på arbetsledarfunktionen.
Arbetsmiljöaspekterna för drift av Sydostjouren förutsätter därför att det anordnas dubbel
socialsekreterarberedskap under sådan tid. Följande tider ska gälla för beredskap.
Måndag – tisdag 23.00 – 07.30
Tisdag – onsdag 23.00 - 07.30
Onsdag – torsdag 23.00 – 07.30
Torsdag – fredag 23.00 – 07.30
Lördag 02.00 – 14.00
Söndag 02.00 -14.00
Söndag – måndag 23.00 – 07.30

Förslag: Två socialsekreterare ska samtidigt upprätthålla beredskap, under angivna tider.
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7. Kostnadskalkyl
Nedan följer den ursprungliga kostnadskalkylen för drift av Sydostjouren under ett kalenderlår.
Därpå följer en reviderad kalkyl, baserad på ett överlämnande av driften till socialtjänsten i
Kalmar kommun. Den reviderade kalkylen inbegriper en kostnadsfördelning med antagandet att
Borgholms, Mörbylånga och Nybro kommuner ansluter sig till verksamheten. Även den
reviderade kalkylen utgår från den beräknade driftskostnaden under ett kalenderår.
7.1 Ursprunglig kostnadskalkyl – förutsättningar vid igångsättande 2015
Lön 4 soc sekr *
Lön enhetschef **
Vikariatslön
PO
Lokal
Fordon
Datorer, telefoner
Övrigt
TOTALT

1 680 000
516 000
140 000
898 000
60 000
100 000
10 000
70 000
3 474 000

Kostnadsfördelning, per capita
Kalmar
1 546 000
Karlskrona
1 546 000
Emmaboda
215 000
Torsås
167 000
* Baserat på månadslön 35 000 kr, vid antagandet att heltidstjänstmått är 30 h/v.
** Baserat på månadslön 43 000 kr.
7.2 Reviderad kostnadskalkyl – ändringar för budgetåret 2016
Referensgruppen för Sydostjouren tvingades, i början av 2016, revidera den ekonomiska kalkylen
för innevarande år. Orsaken till detta var bland annat förhöjda personalkostnader.
Kostnadsfördelning, per capita
Kalmar
Karlskrona
Emmaboda
Torsås

Ursprunglig nivå
1 546 000
1 546 000
215 000
167 000
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Höjd nivå 2016
1 820 000
1 820 000
254 000
196 000
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7.3 Kostnadskalkyl vid förslag om överflyttad verksamhet och utvidgat upptagningsområde
Lön 6 soc sekr ***
Lön enhetschef ****
Vikariatslön
OB-ersättning
Beredskapsersättning
Övertidsersättning
PO
Lokal
Fordon
Datorer, telefoner
Övrigt
TOTALT

2 520 000
240 000
200 000
500 000
260 000
90 000
1 460 000
46 000
100 000
10 000
70 000
5 496 000

Kostnadsfördelning, per capita
Kalmar
1 880 000 (ökning med 60 tkr jämfört med nuläge)
Karlskrona
1 869 000 (ökning med 49 tkr jämfört med nuläge)
Emmaboda
258 000 (ökning med 4 tkr jämfört med nuläge)
Torsås
198 000 (ökning med 2 tkr jämfört med nuläge)
Borgholm
308 000
Mörbylånga
418 000
Nybro
566 000
*** Baserat på genomsnittlig månadslön 35 000 kr, för heltidstjänst utifrån fastställt heltidsmått.
**** Baserat på månadslön 40 000 kr.
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8. Tidplan, avtal och förslag till beslut
8.1. Tidplan
Följande tidplan föreslås för den planerade verksamhetsförändringen:
•
•
•
•

Redovisning av beslutsunderlag för verksamhetsflytt för referensgruppen 160530.
Facklig samverkan i respektive kommun juni 2016.
Beslut i socialnämnder respektive kommun juni-augusti 2016.
Övertagande av Sydostjouren till Kalmar kommun 161001.

8.2. Avtal
Nuvarande avtal om Sydostjouren upphör att gälla fr o m 160930 och ersätts av ett nytt avtal, enligt
ovan redovisat förslag. Avtalet ska gälla fr o m 161001 och för fyra år, med ett års uppsägning. Ifall en
kommun säger upp avtalet, ska uppsägning gälla för samtliga samverkande kommuner. Om avtalet
inte sägs upp, ska det automatiskt förlängas ett år åt gången. Avtalet föreslås förvaltas av
socialnämnden i Kalmar kommun.
8.3. Förslag till beslut
Socialnämnden i Emmaboda/Torsås/Karlskrona/Kalmar/Borgholms/Mörbylånga/Nybro kommun
föreslås besluta följande.
Förslag till deltagande fr o m 2016-10-01 i gemensam socialjour, benämnd Sydostjouren, antas
i sin helhet enligt upprättat förslag.
Åt förvaltningschefen uppdras att teckna avtal om medverkan, enligt förutsättningar i
förslaget. (Emmaboda, Kalmar, Karlskrona, Torsås: I samband med det nya avtalets
ikraftträdande, ska hittills gällande avtal om Sydostjouren anses ha upphört att gälla).
Ovanstående beslut gäller under förutsättning av att samtliga här aktuella kommuner fattar
beslut om medverkan i Sydostjouren.
Michael Börjesson
IFO-chef
Socialförvaltningen Emmaboda kommun

Lena Sjöstrand
Verksamhetschef IFO
Socialförvaltningen Torsås kommun

Jesper Björnson
Utvecklingschef
Socialförvaltningen Karlskrona kommun

Johnny Lesseur
Verksamhetschef
Socialförvaltningen Kalmar kommun

Hillevi Österbo
Verksamhetschef
Socialförvaltningen Borgholms kommun

Ann-Katrin Ståhl
Verksamhetsområdeschef
Mörbylånga kommun

Gudrun Johnsson
Socialchef
Socialförvaltningen Nybro kommun
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UTDRAG UR

Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

§ 109

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2016-06-13

107-125

Dnr 2016/154-109 KS

ANMÄLAN; Motion (Per Lublin nÖP) – sextimmars arbetsdag inom
äldreboenden med bibehållen heltidslön.
Per Lublin (nÖP) föreslår i motion 2016-06-13 kommunfullmäktige besluta
att snarast införa sextimmarsdag med fullt bibehållen lön för alla som arbetar heltid på kommunens arbetsboenden.
Beslut
Kommunfullmäktige tar emot motionen och lämnar den till socialnämnden för
beredning.
_____________________________

Utdragsbestyrkande
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2016-06-30

2016/009875

1 (6)

BORGHOLMS KOMMUN
BOX 52
387 21 BORGHOLM

Avdelningen för inspektion

Ing-Marie Nilsson, 010-730 95 03
arbetsmiljoverket@av.se

Resultatet av tillsynen - socialsekreterares
arbetsförhållanden
Ert organisationsnummer:
Arbetsställe:
Besöksplats:
Besöksdatum:
Deltagare i inspektionen:

2120000795
Socialförvaltningen
Socialförvaltningen Borgholm
9 juni 2016 (återkoppling av tillsyn)
Ewa Ekman, socialchef
Hillevi Österbo, verksamhetschef
Camilla Areskog, enhetschef IFO
Carolina Egestrand, 1:e socialsekreterare
Carola Granström, 1:e socialsekreterare
Therese Ekman, 1:e socialsekreterare
Therese Ljung, huvudskyddsombud
Gunilla Johansson, ordf. Socialnämnden
Ann-Britt Gunnarsson, arbetsmiljöinspektör
Ing-Marie Nilsson, arbetsmiljöinspektör

Vi var på socialförvaltningen den 12 april 2016 på förmöte och därefter
genomfördes två gruppsamtal med socialsekreterare den 10 maj 2016. Vid
återkopplingsmöte den 9 juni 2016 redovisade vi resultatet av vår tillsyn.
Vid inspektionen såg vi en del som fungerade bra, men vi hittade också en
del som ni behöver förbättra. I det här inspektionsmeddelandet redovisar
vi de brister vi såg och de krav vi nu ställer.
Uppföljande besök för att gå igenom ert svar beträffande
socialsekreterares arbetsförhållanden kommer att ske den 14 december
2016 kl. 13.30 - 15.00. Då vill vi också ta del av era reviderade
säkerhetsrutiner.

Postadress: 112 79 Stockholm
Telefon: 010-730 90 00 • Telefax: 08-730 19 67
E-post: arbetsmiljoverket@av.se • Webbplats: www.av.se
Organisationsnummer: 202100-2148
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Ni ska skicka ett svar till oss
Ni ska före nedan angivna datum informera oss om vad ni har gjort med
anledning av de brister och krav vi redovisar här.
• hur ni har uppfyllt kraven
• hur skyddsombud och arbetstagare har varit delaktiga i åtgärderna.

Ert svar ska vara underskrivet av skyddsombudet så att vi kan se att
skyddsombudet har läst det. Skriv vår beteckning 2016/009875 i svaret.

Reglerna om att vi har rätt att få den information som vi behöver för vår
tillsyn finns i 7 kap. 3 § arbetsmiljölagen.
Arbetsgivaren har alltid ansvaret för arbetsmiljön
Ni som arbetsgivare ska göra det som behövs för att ingen av era
arbetstagare skadar sig eller blir sjuk på grund av arbetet. Reglerna
om detta finns i 3 kap. 2 § arbetsmiljölagen. Ert ansvar för
arbetsmiljön gäller även under tiden ni har på er att åtgärda bristerna.
Brister och krav
1 Arbetsbelastning
Brist
Vid gruppsamtal med socialsekreterare framkom bland annat att
arbetsbelastningen upplevs hög och arbetet som psykiskt tungt. Mot
bakgrund härav bedömer Arbetsmiljöverket att det är angeläget att
undersöka orsakerna till detta och ställer följande krav.
Krav
1.1 Ni ska undersöka arbetsförhållandena för socialsekreterare med
avseende på organisatoriska och sociala faktorer i er verksamhet.
Undersökningen ska innebära en fördjupad undersökning av de
bakomliggande orsakerna till den höga arbetsbelastningen.
Undersökningen ska minst omfatta hur nedanstående förhållanden
påverkar arbetssituationen:
• Om arbetsmängd och bemanning är anpassade till de arbetsuppgifter
som socialsekreterare ska utföra och möjligheterna för dem att hinna med

Sid

2 (6)
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förekommande arbetsuppgifter, inkl. administrativa uppgifter
• Om förväntat arbetsresultat och prioritering av arbetsuppgifter är känt
för socialsekreterare
• Beredskap inom organisationen att hantera arbetsuppgifter som väljs
bort på grund av att tillgänglig tid för socialsekreterare inte räcker till för
alla uppgifter
• Om det finns arbetsuppgifter och arbetssituationer som är starkt
psykiskt påfrestande
• Om kunskaper och stöd för arbetsuppgifter i ärenden som anses vara
komplexa eller svårhanterliga är tillräckliga
• Personalomsättningens och nyrekryteringens påverkan på
socialsekreterares arbetsbelastning
• Kommunikation och samarbete mellan socialsekreterare och mellan
socialsekreterare och närmaste chef
• Möjligheterna att kunna ta ut raster och pauser i arbetet
• Möjligheterna att ta ut ledighet som kompensation för upparbetad
flextid/övertid
• Möjligheterna till administrativt och tekniskt resursstöd i arbetet
• IT-systemens funktionalitet i arbetet
Ni ska utifrån resultatet av undersökningen bedöma om det finns risker
för ohälsa eller olycksfall i arbetet. Riskbedömningen ska dokumenteras
skriftligt och det ska av den framgå om riskerna är allvarliga eller inte.
Se 8 § Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:01) om systematiskt
arbetsmiljöarbete och 9-11 §§ AFS 2015:04 om organisatorisk och social
arbetsmiljö samt 3 kap. 2 § arbetsmiljölagen (AML).
1.2 Med utgångspunkt ifrån identifierade orsaker till riskförhållanden som
framkommit vid undersökningen och riskbedömningen, ska ni i en
handlingsplan dokumentera de åtgärder som behövs för att förebygga
ohälsosam arbetsbelastning, och som ni inte genomför omedelbart. Av
handlingsplanen ska framgå vilka åtgärder som ni vidtar på kort och lång
sikt för att förebygga ohälsa hos socialsekreterarna. Av handlingsplanen
ska också framgå när åtgärderna ska vara genomförda, vem som ska se till
att de genomförs samt tidpunkt för kontroll att åtgärderna fått avsedd
effekt.
Se 10 § AFS 2001:01.
1.3 Ni ska säkerställa att ni har rutiner för att fortlöpande och
systematiskt följa upp socialsekreterares organisatoriska och sociala
arbetsmiljö i syfte att motverka ohälsosam arbetsbelastning

Sid
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Se 6 och 9 §§ AFS 2015:04, 5 och 6 §§ AFS 2001:01 samt 3 kap. 2 § AML.
Svar till Arbetsmiljöverket senast den 1 december 2016.
2 Introduktion - socialsekreterare
Brist
Det finns omarbetade introduktionsrutiner. Det framkom att det ibland
saknas praktiska förutsättningar och resurser för att tillämpa dem i
praktiken (till exempel tid för uppgiften).
Krav
2.1 Ni ska se till att era rutiner tillämpas så att socialsekreterare som är
nyanställda, vikarier, som återkommer efter en längre frånvaro eller har
fått nya arbetsuppgifter, får den introduktion och de kunskaper som är
nödvändiga för att klara sitt arbete utan att riskera att drabbas av ohälsa
eller olycksfall i arbetet.
Se 5 och 7 §§ AFS 2001:01 samt 3 kap. 3 § AML.
Svar till Arbetsmiljöverket senast den 1 december 2016.
3 Tillbudsrapportering
Brist
Det finns oklarheter om vilka tillbud eller situationer som ska rapporteras
till arbetsgivaren. Detta kan leda till att tillbud inte rapporteras trots att de
skulle kunna ses som allvarliga riskförhållanden.
Krav
3.1 Ni ska se till att arbetstagarna får kunskaper om
• att de ska rapportera tillbud i arbetet
till arbetsgivaren
• vad de ska rapportera som tillbud
• hur de ska rapportera
Ni ska också säkerställa att arbetstagarna har kännedom om rutiner för
utredning av tillbud, exempelvis var deras inrapporterade tillbud tar
vägen och vilka eventuella åtgärder som vidtas.
Se 7 och 9 §§ AFS 2001:01.
Svar till Arbetsmiljöverket senast den 1 december 2016.

Sid
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4 Lokalernas utformning och utrustning
Brist
Era lokaler är inte utformade och utrustade så att risken för hot eller våld
så långt som det är möjligt förebyggs. Det framkom till exempel att ni inte
alltid har tillgång till besöksrum som är utrustade och möblerade så att
reträttväg finns ut ur rummet ifall någon vålds- eller hotsituation skulle
uppstå.
Krav
4.1 Ni ska se till att de rum i vilka era arbetstagare tar emot klientbesök är
utformade och möblerade så att reträttväg finns ut ur rummet ifall någon
vålds- eller hotsituation skulle uppstå. Med reträttväg avses här en väg
där arbetstagare kan ta sig ut ur rummet utan att behöva passera
besökande i rummet.
Se 6 § AFS 1993:02.
Svar till Arbetsmiljöverket senast den 1 december 2016.
Vad kan hända om ni inte åtgärdar bristerna?
Det här inspektionsmeddelandet är en uppmaning till er att åtgärda
de brister och risker som vi såg vid inspektionen. Kraven är ställda
utifrån vår tillämpning av arbetsmiljöreglerna. Om ni inte åtgärdar
bristerna och riskerna kan vi komma att besluta om ett föreläggande
eller förbud.
Vad är föreläggande och förbud?
Ett föreläggande är ett beslut av en myndighet som innebär att den
som beslutet gäller ska genomföra en viss åtgärd. Ett föreläggande
kan förenas med vite, vilket betyder att den som inte följer
föreläggandet kan tvingas betala en summa pengar.
Ett förbud är ett beslut av en myndighet som innebär att den som
beslutet gäller inte får lov att göra en viss handling. Ett förbud kan
förenas med vite, vilket betyder att den som inte följer förbudet kan
tvingas betala en summa pengar.
Läs mer om arbetsmiljö och reglerna på www.av.se
Läs gärna mer om oss och om arbetsmiljöreglerna på vår webbplats
www.av.se. Där kan ni också hämta arbetsmiljölagen och våra
föreskrifter.

Sid
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Har ni frågor går det bra att kontakta oss.

Ing-Marie Nilsson
Arbetsmiljöinspektör

Sändlista epost
ewa.ekman@borgholm.se
therese.ljung@borgholm.se
camilla.areskog@borgholm.se
hillevi.osterbo@borgholm.se
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Avdelningen för inspektion

Ann-Britt Gunnarsson, 010-730 90 88
arbetsmiljoverket@av.se

Datum

Vår beteckning

Sid

2016-07-06

2016/010142

1 (5)

BORGHOLMS KOMMUN
BOX 52
387 21 BORGHOLM

Resultatet av inspektionen
Ert organisationsnummer:
Arbetsställe:
Besöksplats:
Besöksdatum:
Deltagare i inspektionen:

212000-0795
Socialförvaltningen
Socialförvaltningen, Borgholm
9 juni 2016 (återkoppling av tillsyn)
Ewa Ekman, Socialchef
Gunilla Johansson, Ordf.socialnämnden
Maria Svanborg, verksamhetschef
Hillevi Österbo, verksamhetschef
Mathias Aineström, enhetschef
Conny Legell, enhetschef
Ing-Marie Nilsson, arbetsmiljöinspektör
Ann-Britt Gunnarsson, arbetsmiljöinspektör

Vi var hos er den 25, 26 och 31 maj 2016 och inspekterade enhetschefer i
socialförvaltningen (äldreomsorg, hälso- och sjukvårdsverksamhet,
omsorg om funktionsnedsatta).
Ett förmöte hölls den 12 april 2016 och återkoppling av tillsynen gavs den
9 juni 2016. I det här inspektionsmeddelandet redovisar vi de brister vi
såg och de krav vi nu ställer.
Arbetsmiljöverket avser att följa upp ert svar vid ett besök den 14
december 2016 kl. 10.00 - 11.30.
Ni ska skicka ett svar till oss
Ni ska senast den 1 december 2016 informera oss om vad ni har gjort med
anledning av de brister och krav vi redovisar här.

Postadress: 112 79 Stockholm
Telefon: 010-730 90 00 • Telefax: 08-730 19 67
E-post: arbetsmiljoverket@av.se • Webbplats: www.av.se
Organisationsnummer: 202100-2148
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I svaret bör ni särskilt beskriva:
• hur ni fört ut innehållet i inspektionsmeddelandet till
berörda medarbetare
• hur ni har uppfyllt kraven
• hur skyddsombud och övrig personal har varit
delaktiga vid genomförandet av åtgärderna
Svaret bör undertecknas så att det framgår att den som är skyddsombud
har tagit del av det.

Var vänlig ange vår beteckning 2016/010142 i svaret.
Se 7 kap. 3 § arbetsmiljölagen.
Arbetsgivaren ska, enligt 3 kap. 2 § första stycket arbetsmiljölagen, vidta
alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för
ohälsa eller olycksfall. Trots att vi nu ger er viss tid att informera oss hur
ni har åtgärdat våra krav har ni ändå kvar det fulla ansvaret för
arbetstagarnas arbetsmiljö. Ert arbetsmiljöansvar gäller oavsett om
Arbetsmiljöverket har ställt krav mot er eller inte.

INFORMATION
Under 2015-2017 genomför Arbetsmiljöverket en nationell tillsynsinsatts
med inspektioner av första linjens chefer inom vård och omsorg.
Målet är att det ska finnas rutiner i organisationen för att följa upp hög
arbetsbelastning, att arbetsbelastningen är hälsosam med krav och
resurser i balans samt att cheferna får stöd i sitt ledarskap av
arbetsgivaren.
Tillsynen påbörjades 2015 med inspektioner i norra och södra Sverige.

Arbetsgivaren har alltid ansvaret för arbetsmiljön
Ni som arbetsgivare ska göra det som behövs för att ingen av era
arbetstagare skadar sig eller blir sjuk på grund av arbetet. Reglerna
om detta finns i 3 kap. 2 § arbetsmiljölagen. Ert ansvar för
arbetsmiljön gäller även under tiden ni har på er att åtgärda bristerna.

Sid
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Brister och krav
1 Arbetsbelastning
Brist
Vid gruppsamtalen med enhetschefer framkom bland annat att
arbetsbelastningen upplevs hög. Mot bakgrund härav bedömer
Arbetsmiljöverket att det är angeläget att undersöka orsakerna till detta
och ställer följande krav.
Krav
1.1 Ni ska undersöka arbetsförhållandena för enhetschefer med avseende
på organisatoriska och sociala faktorer i er verksamhet. Undersökningen
ska innebära en fördjupad undersökning av de bakomliggande orsakerna
till den höga arbetsbelastningen.
Undersökningen ska minst omfatta hur nedanstående förhållanden
påverkar arbetssituationen:
•Kraven som ställs i arbetet och om resurserna för arbetet är anpassade
till kraven
•Om förväntat arbetsresultat och prioritering av arbetsuppgifter är känt
för cheferna
•Beredskap inom organisationen att hantera arbetsuppgifter som väljs
bort på grund av att tillgänglig tid för cheferna inte räcker till för alla
uppgifter
•Personalomsättningens och nyrekryteringens påverkan på chefernas
arbetssituation
•Möjligheterna till administrativt-, tekniskt- och socialt stöd i arbetet
•Antalet underställda - påverkan på chefs arbetssituation
•Geografisk spridning av underställda - påverkan på chefs arbetssituation
•Möjligheterna att kunna ta ut raster och pauser i arbetet
•Om det finns arbetsuppgifter och arbetssituationer som är starkt
psykiskt påfrestande
Ni ska utifrån resultatet av undersökningen bedöma om det finns risker
för ohälsa eller olycksfall i arbetet. Riskbedömningen ska dokumenteras
skriftligt och det ska av den framgå om riskerna är allvarliga eller inte.
Se 8 § Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:01) om systematiskt
arbetsmiljöarbete och 9-11 §§ AFS 2015:04 om organisatorisk och social
arbetsmiljö samt 3 kap. 2 § arbetsmiljölagen (AML).

Sid

3 (5)
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1.2 Med utgångspunkt ifrån genomförd undersökning och
riskbedömning, ska ni i en handlingsplan dokumentera de åtgärder som
behövs för att förebygga ohälsosam arbetsbelastning i arbetet, och som ni
inte genomför omedelbart.
I handlingsplanen ska framgå vilka åtgärder som ni vidtar på kort och
lång sikt för att förebygga ohälsa hos enhetschefer. Av handlingsplanen
ska framgå när åtgärderna ska vara genomförda, vem som ska se till att de
genomförs samt tidpunkten för kontroll att åtgärderna fått avsedd effekt.
Se 10 § AFS 2001:01.
1.3 Ni ska säkerställa att ni har rutiner för att fortlöpande och systematiskt
följa upp enhetschefernas organisatoriska och sociala arbetsmiljö i syfte att
motverka ohälsosam arbetsbelastning.
Se 5 § AFS 2001:01, 5, 9, 10 och 11 §§ AFS 2015:04 samt 3 kap. 2 § AML.
Svar till Arbetsmiljöverket senast den 1 december 2016.
Vad kan hända om ni inte åtgärdar bristerna?
Det här inspektionsmeddelandet är en uppmaning till er att åtgärda
de brister och risker som vi såg vid inspektionen. Kraven är ställda
utifrån vår tillämpning av arbetsmiljöreglerna. Om ni inte åtgärdar
bristerna och riskerna kan vi komma att besluta om ett föreläggande
eller förbud.
Vad är föreläggande och förbud?
Ett föreläggande är ett beslut av en myndighet som innebär att den
som beslutet gäller ska genomföra en viss åtgärd. Ett föreläggande
kan förenas med vite, vilket betyder att den som inte följer
föreläggandet kan tvingas betala en summa pengar.
Ett förbud är ett beslut av en myndighet som innebär att den som
beslutet gäller inte får lov att göra en viss handling. Ett förbud kan
förenas med vite, vilket betyder att den som inte följer förbudet kan
tvingas betala en summa pengar.
Läs mer om arbetsmiljö och reglerna på www.av.se
Läs gärna mer om oss och om arbetsmiljöreglerna på vår webbplats
www.av.se. Där kan ni också hämta arbetsmiljölagen och våra
föreskrifter.

Sid

4 (5)

39
INSPEKTIONSMEDDELANDE
Datum
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Har ni frågor går det bra att kontakta oss.

Ann-Britt Gunnarsson
Arbetsmiljöinspektör

Sändlista epost
ewa.ekman@borgholm.se
hillevi.osterbo@borgholm.se
maria.svanborg@borgholm.se

Sid

5 (5)
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Sammanfattning

I promemorian föreslås ändringar i lagen (1994:137) om
mottagande av asylsökande m.fl. (LMA).
Det föreslås att en kommun som har anvisats att ta emot ett
ensamkommande barn endast ska få placera barnet i ett boende i en
annan kommun om kommunerna har ingått en särskild överenskommelse om placering. Denna begränsning föreslås inte gälla för
placeringar som sker med stöd av lagen (1990:52) med särskilda
bestämmelser om vård av unga eller med stöd av socialtjänstlagen
(2001:453) i fråga om barn med motsvarande vårdbehov, eller om
det finns synnerliga skäl.
Vidare föreslås att Migrationsverkets ansvar för att ge asylsökande sysselsättning ändras i samband med att en ny struktur för
tidiga insatser för asylsökande införs. Myndighetens ansvar för att
asylsökande får tillfälle att delta i svenskundervisning och andra
former av sysselsättning föreslås upphöra. Det föreslås att Migrationsverket i stället i lämplig omfattning ska ge asylsökande tillfälle att delta
i informationsinsatser. Slutligen föreslås vissa följdändringar i LMA
och arbetsmiljölagen (1977:1160).
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2017.
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1

Författningsförslag

1.1

Förslag till
lag om ändring i lagen (1994:137) om
mottagande av asylsökande m.fl.

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1994:137) om mottagande
av asylsökande m.fl.1
dels att 5–7 §§ ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 4 § ska utgå,
dels att 1, 3 och 4 §§ ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 §2
I denna lag ges bestämmelser
I denna lag ges bestämmelser
om sysselsättning för och bistånd om mottagande av och bistånd
till utlänningar som
till utlänningar som
1. har ansökt om uppehållstillstånd i Sverige som flykting enligt
4 kap. 1 § eller som annan skyddsbehövande enligt 4 kap. 2 eller
2 a § utlänningslagen (2005:716) eller motsvarande äldre bestämmelser (asylsökande),
2. har beviljats uppehållstillstånd med tillfälligt skydd eller uppehållstillstånd efter tillfälligt skydd med stöd av bestämmelserna i 21
kap. 2, 3, 4 eller 6 § utlänningslagen och som inte är folkbokförda
här i landet, eller
3. har ansökt om uppehållstillstånd i Sverige och av särskilda
skäl medgetts att vistas här medan ansökan prövas.
1

Senaste lydelse av
5 § 2008:941.
6 § 2000:296.
2
Senaste lydelse 2013:755.
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Den som omfattas av denna lag har inte rätt till bistånd enligt
4 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) för förmåner av motsvarande
karaktär. Rätt till bistånd föreligger inte heller för bostadskostnader.
Barn under 18 år som saknar uppehållstillstånd och som inte
vistas på en förläggning omfattas inte av denna lag, om de bor hos
en vårdnadshavare som har uppehållstillstånd.
En utlänning som vistas här med stöd av ett tidsbegränsat
uppehållstillstånd enligt 5 kap. 15 eller 15 b § utlänningslagen
omfattas inte av denna lag. Detsamma gäller en utlänning för vilken
en ansökan om ett sådant tillstånd är under prövning.
I 2 och 3 §§ finns särskilda bestämmelser om mottagande av
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 (ensamkommande barn). Bestämmelserna är
tillämpliga endast så länge barnet är att anse som ensamkommande.
3 §3
Utlänningar som avses i 1 § första stycket 1 och 2 ska av
Migrationsverket erbjudas plats på en förläggning.
Första stycket gäller inte ensamkommande barn som avses i 1 §
första stycket 1 och 2. För dessa barn ska Migrationsverket i stället
anvisa en kommun som ska ordna boendet. När Migrationsverket
anvisat en kommun ska det anses att barnet vistas i den kommunen
i den mening som avses i 2 a kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453).
En kommun som har anvisats
att ta emot ett ensamkommande
barn får endast placera barnet i
ett boende i en annan kommun
om kommunerna ingått en
särskild överenskommelse om
placering. Ett ensamkommande
barn får dock placeras i ett
boende i en annan kommun utan
att kommunerna har ingått en
särskild överenskommelse, om
1. placeringen sker med stöd
3

Senaste lydelse 2010:532.
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av lagen (1990:52) med särskilda
bestämmelser om vård av unga
eller med stöd av socialtjänstlagen
i fråga om barn med motsvarande
vårdbehov, eller
2. det finns synnerliga skäl, i
vilket fall placering efter godkännande från länsstyrelsen får ske
i ett boende i en annan kommun
inom länet.
En utlänning som avses i 1 § första stycket 1 och 2 och som inte
önskar utnyttja en erbjuden plats på en förläggning ska ändå
registreras vid en sådan. Alla ensamkommande barn som avses i 1 §
första stycket 1 och 2 ska registreras vid en förläggning. Migrationsverket svarar sedan för att bistånd lämnas enligt denna lag.
För utlänningar som avses i 1 § första stycket 3 ska biståndet
lämnas av socialnämnden i den kommun där utlänningen vistas.
4 §4
Migrationsverket
skall
i
Migrationsverket ska i lämplig
lämplig omfattning ge dem som omfattning ge dem som avses i
avses i 1 § första stycket 1 och 2 1 § första stycket 1 och 2 tillfälle
sysselsättning genom att de får att delta i informationsinsatser.
tillfälle att delta i svenskundervisning, i skötseln av förläggningar
och i annan verksamhet som bidrar
till att göra vistelsen meningsfull.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för placeringar av
ensamkommande barn som skett före ikraftträdandet i en annan
kommun än den kommun som har anvisats av Migrationsverket.

4

Senaste lydelse 2000:296.
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Förslag till
lag om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)

Härigenom föreskrivs att 1 kap. 4 § tredje stycket arbetsmiljölagen (1977:1160) ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 kap.
4 §1
För deltagare i arbetsmarknadspolitiska program är denna lag
tillämplig i den utsträckning som framgår av 7 § lagen (2000:625)
om arbetsmarknadspolitiska program.
För deltagare i praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet
som har anvisats av socialnämnd är denna lag tillämplig i den
utsträckning som framgår av 4 kap. 6 § socialtjänstlagen (2001:453).
För dem som Migrationsverket
ger sysselsättning enligt 4 § lagen
(1994:137) om mottagande av
asylsökande m.fl. är denna lag
tillämplig i den utsträckning som
framgår av 5 § lagen om
mottagande av asylsökande m.fl.
Att denna lag i vissa fall, utöver vad som framgår av 2 § första
stycket andra meningen, gäller även utomlands framgår av 5 § lagen
(2010:449) om Försvarsmaktens personal vid internationella
militära insatser.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

1

Senaste lydelse 2010:457. Ändringen innebär att tredje stycket upphävs.
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Begränsning av möjligheten att
placera ensamkommande barn i
en annan kommun än den
anvisade

Förslag: En kommun som har anvisats att ta emot ett
ensamkommande barn får endast placera barnet i ett boende i en
annan kommun om kommunerna ingått en särskild överenskommelse om placering.
Ett ensamkommande barn får dock placeras i ett boende i en
annan kommun utan att kommunerna har ingått en särskild
överenskommelse, om
1. placeringen sker med stöd av lagen med särskilda bestämmelser
om vård av unga eller med stöd av socialtjänstlagen i fråga om
barn med motsvarande vårdbehov, eller
2. det finns synnerliga skäl, i vilket fall placering efter
godkännande från länsstyrelsen får ske i ett boende i en annan
kommun inom länet.

Skälen för förslaget
Nuvarande reglering
I lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA) finns
särskilda bestämmelser gällande ensamkommande barn. Migrationsverket ska erbjuda utlänningar som ansökt om uppehållstillstånd som
asylsökande, eller som i vissa fall har beviljats uppehållstillstånd med
tillfälligt skydd eller efter tillfälligt skydd, plats på en förläggning (3 §
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första stycket LMA). För ensamkommande barn som ansökt om
uppehållstillstånd respektive beviljats uppehållstillstånd på samma
grunder gäller dock att Migrationsverket ska anvisa en kommun
(härefter anvisningskommunen) som ska ordna boendet för barnet (3
§ andra stycket LMA).
Varje kommun har ansvar för socialtjänsten inom sitt område,
och har det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den
hjälp som de behöver (2 kap. 1 § socialtjänstlagen [2001:453], SoL).
Som huvudregel gäller att det är den kommun där en person vistas
som ansvarar för det aktuella stödet och hjälpen (2 a kap. 1 § SoL).
När Migrationsverket har anvisat en kommun ska det anses att
barnet vistas i den kommunen i den mening som avses i 2 a kap. 1 §
SoL (3 § andra stycket LMA). Det innebär att anvisningskommunen har ansvar för barnets behov av stöd och hjälp,
inklusive placering i ett boende, i enlighet med de bestämmelser
som finns i SoL. Boendet kan vara ett familjehem, ett hem för vård
eller boende, eller ett stödboende för barn och unga (se 6 kap. SoL
om vård och boende i annat hem än det egna).
En kommun behåller ansvaret för stöd och hjälp för ett barn
som till följd av ett beslut av kommunen vistas i en annan kommun,
i ett familjehem eller i ett hem för vård eller boende eller i
stödboende enligt 6 kap. SoL (2 a kap. 4 § SoL).
En kommun som har fattat ett beslut om att placera ett barn i
ett boende i en annan kommun kan hos den kommunen begära att
ärendet ska flyttas över (2 a kap. 10 § SoL). Vid en sådan flytt
övergår ansvaret för barnets behov av stöd och hjälp till den andra
kommunen.
Ojämn fördelning av ensamkommande barn
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
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ensamkommande barn skulle minska. Utvecklingen under sommaren
och hösten 2015 blev emellertid den motsatta. Sammantaget sökte
35 369 ensamkommande barn asyl i Sverige under 2015. Av det totala
antalet barn har andelen pojkar under flera år varit ca 80 procent
men ökade under 2015 till ca 92 procent.
Sverige är det land i Europa som under de senaste tio åren har
tagit emot flest asylsökande ensamkommande barn i förhållande till
sin befolkning. Under 2015 anvisades 33 361 ensamkommande
barn till en kommun. Samma år uppgick den genomsnittliga handläggningstiden hos Migrationsverket till 228 dagar för ensamkommande barn som beviljades permanent uppehållstillstånd.
År 2015 var 34 procent av alla asylsökande ensamkommande barn
placerade i boenden i andra kommuner än anvisningskommunen. Med
nuvarande reglering finns risk för att de kommuner där det finns
etablerade särskilda boenden för ensamkommande barn och unga får
bära ett oproportionerligt stort ansvar för ensamkommande barn till
följd av att andra kommuner väljer att placera ett stort antal barn på
dessa boenden. Detta medför en ojämn fördelning av ensamkommande barn mellan landets kommuner.
Migrationsverket anvisar kommuner att ta emot asylsökande
ensamkommande barn och när uppehållstillstånd beviljas är barnen
i normalfallet kvar i anvisningskommunens omsorg. Sedan den
1 april 2016 tillämpar Migrationsverket, på uppdrag av regeringen,
en ny anvisningsmodell vars huvudsyfte är att mottagandet av
ensamkommande barn ska bli jämnare fördelat mellan landets
kommuner. Om anvisningskommuner placerar barn i andra
kommuner, orsakar det ojämn fördelning av ansvaret för mottagandet
mellan kommuner och anvisningsmodellens syfte motverkas.
När en anvisningskommun placerar ett ensamkommande barn i
en annan kommun leder det till sämre planeringsförutsättningar
och ett utökat ansvar för mottagandet och därmed merkostnader
för den kommun där barnet placeras, särskilt i fråga om barnets
skolgång. Därtill kommer kommunens ansvar för de barn som
anvisats av Migrationsverket. Dessa kommuner får därmed bära ett
stort ansvar för mottagandet av ensamkommande barn. Ansvaret
för ett ensamkommande barns behov av stöd och hjälp enligt SoL
kvarstår dock hos anvisningskommunen, såvida inte ärendet flyttas
över till socialnämnden i den kommun där barnet placeras enligt
2 a kap. 10 § SoL.
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Placering i annan kommun innebär även merkostnader för
anvisningskommunen eftersom det inte sällan blir mer krävande att
ge det stöd och den hjälp som ett ensamkommande barn behöver
som är placerat på längre geografiskt avstånd. Även samarbete och
kontakt mellan olika aktörer, såsom socialtjänst i förhållande till
boende och skola, kan bli mer krävande när barnet är placerat i en
annan kommun än anvisningskommunen.
Sammanfattningsvis medför den nuvarande möjligheten att placera
barn i en annan kommun än anvisningskommunen sämre förutsättningar för det sammantagna mottagandet av ensamkommande
barn.
Begränsning av kommuners möjlighet att placera ensamkommande
barn i andra kommuner
För att alla kommuner ska kunna fullgöra sitt uppdrag när det
gäller mottagandet av ensamkommande barn är det viktigt att
åstadkomma en jämnare fördelning av barnen mellan kommunerna.
Kommuner bör i första hand bygga upp verksamhet för
mottagandet av ensamkommande barn i den egna kommunen. Om
ensamkommande barn i hög utsträckning skulle placeras inom
anvisningskommunen, bedöms det bidra till bättre kvalitet och
långsiktighet i kommunernas mottagande. Utgångspunkten bör
därför vara att den anvisade kommunen placerar barnet i ett boende
i den egna kommunen och härigenom också har det sammanhållna
ansvaret för barnet. Möjligheten att placera ensamkommande barn i
en annan kommun bör därför begränsas.
En begränsning skulle stimulera kommuner att förbättra beredskap
och kapacitet för mottagandet av ensamkommande barn och skapa
bättre planeringsförutsättningar i såväl anvisningskommunerna som i
de andra kommuner där barn placeras i boenden. Därmed skulle bättre
förutsättningar skapas för det sammantagna mottagandet av ensamkommande barn.
Förutsättningarna för ett fungerande mottagande kan dock
variera mellan olika kommuner. Ett enskilt barns behov av boende
och vård kan i vissa fall vara svårt att tillgodose inom kommunen.
Det bör därför vara möjligt för en kommun att ingå en särskild
överenskommelse med en annan kommun om placering i ett
boende i den andra kommunen. Det bör införas en bestämmelse i
14
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LMA om att en kommun som har anvisats att ta emot ett
ensamkommande barn endast får placera barnet i ett boende i en
annan kommun om kommunerna ingått en särskild överenskommelse
om placering.
Som anges ovan kan en kommun som beslutat att ett barn ska
placeras i ett boende i en annan kommun begära att ärendet flyttas
över till den andra kommunen enligt de förutsättningar som anges i
2 a kap. 10–12 §§ SoL. De här föreslagna ändringarna i LMA
innebär ingen begränsning av denna möjlighet.
Placering utan särskild överenskommelse i vissa fall
Den föreslagna begränsningen av en kommuns möjlighet att placera
barn i ett boende i en annan kommun bör inte gälla placeringar som
sker med stöd av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om
vård av unga (LVU) eller med stöd av SoL då barnet har ett
motsvarande vårdbehov men där vården kan ske på frivillig väg
efter samtycke av den enskilde, god man eller ställföreträdande
vårdnadshavare. Vårdbehov enligt LVU föreligger huvudsakligen
när den unge utsätter sin hälsa eller utveckling för en påtaglig risk
att skadas genom missbruk av beroendeframkallande medel,
brottslig verksamhet eller något annat socialt nedbrytande
beteende (3 § LVU). I dessa fall är det nödvändigt att kommunen
får placera barnet i ett boende i en annan kommun utan att först
ingå en särskild överenskommelse. Det bör därför införas en
bestämmelse i LMA som möjliggör detta.
Det bör även finnas möjlighet för en kommun att placera ett
barn i ett boende i en annan kommun utan att ingå en särskild
överenskommelse när det gäller placering av barn med särskilda
vårdbehov. Det bör då vara fråga om tunga, specifika vårdbehov på
grund av fysiska, psykiska eller sociala problem som kräver
särskilda insatser. Det bör dessutom vara så att vårdbehovet i det
enskilda fallet inte kan tillgodoses i anvisningskommunen och att
kommunen inte heller skäligen kan förväntas tillhandahålla aktuell
vård. I dessa fall bör kommunen få placera barnet i en annan
kommun efter att ha ansökt om och fått godkännande från
länsstyrelsen. En bestämmelse om detta bör införas i lagen.
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För att länsstyrelsen ska kunna lämna sitt godkännande bör det
krävas att länsstyrelsen dels konstaterar att anvisningskommunen
har bedömt att det föreligger ett sådant särskilt vårdbehov som
avses i bestämmelsen, dels bedömer att anvisningskommunen
skäligen inte kan förväntas tillhandahålla sådan vård. När det rör
barns behov av vård och boende är det viktigt att handläggningen
av ett ärende sker skyndsamt.
Länsstyrelsen bör däremot inte göra någon bedömning av
barnets vårdbehov. Det blir därmed inte fråga om någon överprövning av kommunens bedömning avseende vårdbehovet. När
det gäller bedömningen av om kommunen skäligen kan förväntas
tillhandahålla aktuell vård bör länsstyrelsen beakta den aktuella
kommunens kapacitet i detta avseende.
Placeringar i de situationer som omfattas av detta undantag bör
begränsas till boende i en annan kommun inom länet. För det fall
det saknas lämpligt boende i annan kommun inom länet ankommer
det på anvisningskommunen att tillgodose vårdbehovet inom
kommunen. Avsikten med denna begränsning till kommuner inom
länet är ett sätt att ytterligare stimulera kommuner att stärka de
egna förutsättningarna för mottagande och kapacitet när det gäller
ensamkommande barn.
Om länsstyrelsen inte lämnar sitt godkännande, bör det ankomma
på anvisningskommunen att tillgodose vårdbehovet inom kommunen.
Ett beslut av länsstyrelsen att inte godkänna en ansökan om placering i
en annan kommun bör inte vara överklagbart. Ensamkommande barn
är att anse som särskilt utsatta och deras behov av vård och boende
bör tillgodoses med minsta möjliga dröjsmål. En möjlighet att
överklaga länsstyrelsens beslut skulle medföra ytterligare fördröjning
av ett barns behov av boende och vård vilket framstår som mycket
olämpligt.
Kravet på godkännande från länsstyrelsen syftar till att säkerställa
att möjligheten att placera ensamkommande barn i en annan kommun
endast utnyttjas när det är nödvändigt till följd av att kommunen inte
skäligen kan förväntas tillgodose det aktuella vårdbehovet. Detta
eftersom utgångspunkten är att placering av ensamkommande barn
ska ske i anvisningskommunen.
Länsstyrelsen har redan i dag ett uppdrag när det gäller
beredskap och kapacitet för mottagandet av ensamkommande barn
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inom länet och får anses vara den myndighet som är mest lämpad
för denna uppgift.
Den kommunala självstyrelsen och proportionalitetsprincipen
Kommunallagen (1991:900) innehåller grundläggande bestämmelser
om kommunerna och deras kompetens. Principen om kommunalt
självstyrelse finns i 1 kap. 1 §. Där anges att Sverige är indelat i
kommuner och landsting och att dessa på demokratins och den
kommunala självstyrelsens grund sköter de angelägenheter som anges
i lagen eller i särskilda föreskrifter. Enligt 2 kap. 1 § får kommuner och
landsting själva ta hand om sådana angelägenheter av allmänt intresse
som har anknytning till kommunens eller landstingets område eller
deras medlemmar och som inte ska handhas enbart av staten, en annan
kommun, ett annat landsting eller någon annan. I 2 kap. 4 § anges att
det finns särskilda föreskrifter om kommunernas befogenheter och
skyldigheter på vissa områden. Vid sidan av kommunallagen finns ett
stort antal lagar som innehåller bestämmelser om kommunernas
befogenheter och skyldigheter på olika områden, exempelvis SoL.
Bestämmelsen i 14 kap. 3 § regeringsformen innebär att en
regelmässig prövning av de kommunala självstyrelseintressena ska göras
under lagstiftningsprocessen med tillämpning av en proportionalitetsprincip. En inskränkning i den kommunala självstyrelsen bör inte gå
utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till de ändamål som har
föranlett den. Vid proportionalitetsbedömningen ska göras dels en
analys av de konsekvenser förslaget får för den kommunala självstyrelsen, dels en avvägning mellan de kommunala självstyrelseintressena och de nationella intressen som den föreslagna lagstiftningen
ska tillgodose.
Allmänintresset väger över
Med nuvarande ordning har många anvisningskommuner valt att
placera barn i andra kommuner, vilket har bidragit till en ojämn
fördelning av ensamkommande barn i landet.
Den bestämmelse som föreslås i LMA om att anvisningskommunen endast får placera barnet i ett boende i en annan kommun
om kommunerna har ingått en särskild överenskommelse innebär en
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begränsning av en kommuns möjlighet att välja att placera
ensamkommande barn i en annan kommun. Bestämmelsen påverkar
kommunernas möjlighet att fritt bestämma hur deras verksamhet ska
bedrivas och organiseras. Det rör sig därmed om en inskränkning i
den kommunala självstyrelsen. Syftet med förslaget är att anvisningskommunerna i ökad utsträckning ska placera barnen i den egna
kommunen och därigenom åstadkomma en jämnare fördelning av
ansvaret för mottagandet av ensamkommande barn mellan landets
kommuner. Vid en avvägning mellan detta allmänna intresse och
vikten av att inte inskränka den kommunala självstyrelsen bedöms det
allmänna intresset väga över. Inskränkningen bedöms därmed inte gå
utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till de ändamål som har
föranlett den. Den föreslagna bestämmelsen bedöms därför godtagbar
vid beaktande av proportionalitetsprincipen enligt 14 kap. 3 §
regeringsformen.
Enligt den föreslagna bestämmelsen om undantag från kravet på
särskild överenskommelse när det finns synnerliga skäl får
placering ske i en annan kommun inom länet efter godkännande
från länsstyrelsen. Att placering endast får ske i ett boende i en
annan kommun inom länet innebär en begränsning i kommunens
möjlighet att bedriva sin verksamhet och utgör därmed en
inskränkning av den kommunala självstyrelsen. Begränsningen
bedöms viktig utifrån syftet med bestämmelsen i sin helhet, dvs. att
åstadkomma en jämnare fördelning av ensamkommande barn i
landets kommuner. Detta allmänintresse bedöms väga över vikten
av att inte inskränka den kommunala självstyrelsen.
Även kravet på ett godkännande från länsstyrelsen, en statlig
myndighet, innebär en begränsning av kommunens möjlighet att
placera barn i andra kommuner. Det rör sig här om en stark
inskränkning i den kommunala självstyrelsen. Genom kravet på
godkännande från länsstyrelsen, som har redan i dag har ett
uppdrag i fråga om beredskap och kapacitet för mottagandet av
ensamkommande barn i kommunerna inom länet, kan det säkerställas att möjligheten att placera i annan kommun endast utnyttjas
när det är nödvändigt till följd av att kommunen inte skäligen kan
förväntas tillgodose aktuellt vårdbehov. På så sätt kan syftet att
uppnå en jämnare fördelning av mottagandet uppnås. En avvägning
mellan allmänintresset att åstadkomma en jämnare fördelning av
mottagandet och den begränsning som kravet på godkännande från
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länsstyrelsen utgör leder till slutsatsen att allmänintresset väger
över. Inskränkningen bedöms därmed inte gå utöver vad som är
nödvändigt med hänsyn till de ändamål som har föranlett den. Den
föreslagna bestämmelsen bedöms därför godtagbar vid beaktande
av proportionalitetsprincipen enligt 14 kap. 3 § regeringsformen.
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3

Migrationsverkets ansvar för att
ge asylsökande sysselsättning
ändras

3.1

Migrationsverkets ansvar för att ge asylsökande
sysselsättning enligt lagen om mottagande av
asylsökande m.fl. ändras

Förslag: I samband med att det införs en ny struktur för tidiga
insatser för asylsökande ändras Migrationsverkets ansvar för att
ge asylsökande m.fl. sysselsättning på så sätt att myndighetens
ansvar för att asylsökande får tillfälle att delta i svenskundervisning och andra former av sysselsättning upphör.
Migrationsverket ska i stället i lämplig omfattning ge
asylsökande m.fl. tillfälle att delta i informationsinsatser.

Skälen för förslaget
Migrationsverkets ansvar i fråga om sysselsättning för asylsökande
Migrationsverket har enligt 2 § LMA huvudansvaret för mottagande
av asylsökande. Migrationsverket ska i lämplig omfattning ge asylsökande m.fl. sysselsättning genom att de får tillfälle att delta i
svenskundervisning, i skötseln av förläggningar och i annan verksamhet som bidrar till att göra vistelsen meningsfull (4 §). Den
dagersättning som betalas ut enligt lagen får sättas ned bl.a. om
utlänningen utan giltigt skäl vägrar att delta i verksamhet som avses i
4 § (10 §).
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Arbetsförmedlingens ansvar för etablering av nyanlända
Arbetsförmedlingen har enligt lagen (2010:197) om etableringsinsatser
för vissa nyanlända invandrare (etableringslagen) sedan 2010 det
samordnande ansvaret för insatser för nyanlända invandrares etablering i
arbets- och samhällslivet. Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag
innebär att myndigheten ska samordna etableringsinsatser och vara
stödjande och pådrivande i förhållande till berörda parter.
Målgruppen enligt etableringslagen är nyanlända som har fyllt
20 men inte 65 år och som har beviljats uppehållstillstånd som
skyddsbehövande. Anhöriga till dessa nyanlända omfattas också
under vissa förutsättningar. Lagen gäller även för nyanlända som
saknar föräldrar i landet och har fyllt 18 men inte 20 år när
uppehållstillstånd beviljas och som beviljas uppehållstillstånd som
skyddsbehövande.
Kommunernas och landstingens ansvar i fråga om etablering av
nyanlända
Även kommunerna har en viktig roll i nyanländas etablering. Enligt
skollagen (2010:800) ska kommunerna erbjuda utbildning i svenska
för invandrare (sfi) till den som saknar sådana grundläggande
kunskaper i svenska språket som utbildningen syftar till att ge.
Rättigheten gäller för den som är bosatt i landet från och med
andra kalenderhalvåret det år han eller hon fyller 16 år.
Kommunerna ska även enligt etableringslagen och lagen (2013:156)
om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare erbjuda
samhällsorientering. Andra viktiga kommunala ansvarsområden för
nyanländas etablering är bostadsförsörjning, vuxenutbildning,
skola, förskoleverksamhet och skolbarnomsorg samt insatser inom
det sociala området och praktisk hjälp till nyanlända i samband med
bosättning. Kommunerna ska även erbjuda skola och barnomsorg
för asylsökande barn.
Kommunerna har rätt till statlig ersättning för insatser för vissa
nyanlända enligt förordningen (2010:1122) om statlig ersättning
för insatser för vissa utlänningar och för insatser för asylsökande
enligt förordningen (2002:1118) om statlig ersättning för
asylsökande m.fl. Kommuner har även rätt till ersättning för
kostnader för sfi för nyanlända som har beviljats uppehållstillstånd
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men som fortfarande vistas i Migrationsverkets anläggningsboenden och för eventuella resekostnader i samband med utbildningen enligt förordningen (2014:946) om statlig ersättning för
utbildning i svenska för invandrare som ges till vissa utlänningar i
Migrationsverkets anläggningsboenden.
Med regeringens proposition Extra ändringsbudget för 2015
(prop. 2015/16:47) tillfördes 9,8 miljarder kronor till kommuner
och landsting för arbetet med asylsökande och nyanlända.
Landstingen ska erbjuda asylsökande som är registrerade i
Migrationsverkets mottagningssystem en hälsoundersökning och
de får ersättning för denna undersökning. Även nyanlända ska
erbjudas hälsoundersökning och landstingen har rätt till ersättning
för hälsoundersökning som görs inom tolv månader från att en
person tagits emot i en kommun. Landstingen får även ersättning
för kostnader för hälso- och sjukvård samt tandvård till
asylsökande.
Länsstyrelsernas ansvar på integrationsområdet
Länsstyrelsernas uppdrag på integrationsområdet regleras i
förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktion, i etableringslagen, i förordningen (2016:39) om mottagande av vissa nyanlända
invandrare för bosättning samt i regleringsbrev. Länsstyrelserna ska
verka för att det i kommunerna finns beredskap och kapacitet för
mottagande av nyanlända samt för mottagande av ensamkommande
barn. Länsstyrelserna ska även arbeta för att stärka samverkan
mellan kommuner i länet liksom mellan kommuner och andra
aktörer.
Som ett verktyg i arbetet med att skapa beredskap och kapacitet för
mottagande av nyanlända i kommunerna disponerar länsstyrelserna
medel som på olika sätt ska öka kommunernas förutsättningar och i
det längre perspektivet gynna nyanländas etablering.
Länsstyrelserna har enligt regleringsbrev även ett uppdrag att
verka för att det i kommunerna finns beredskap och kapacitet för
mottagande av ensamkommande barn.
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Ett ökat behov av tidiga insatser för asylsökande
Nyanländas förutsättningar att snabbt etablera sig på arbetsmarknaden och i samhället ökar ju tidigare etableringsprocessen
påbörjas. En avsikt med Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag
är att nyanländas etableringsinsatser ska påbörjas så snabbt som
möjligt och i anslutning till beslut om uppehållstillstånd.
Även kontinuitet och stabilitet är viktigt för att nyanlända ska
kunna tillgodogöra sig de insatser som erbjuds. För att hela
etableringsperioden ska kunna utnyttjas på bästa sätt och effektivt
stödja individen till snabb etablering ändrades regelverket från april
2014 så att etableringsperioden startar först när den nyanlände
tagits emot i en kommun.
Idag befinner sig många människor på Migrationsverkets
anläggningsboenden i väntan på beslut om uppehållstillstånd. Under
2015 sökte 163 000 personer asyl i Sverige varav ca 70 procent män
och 30 procent kvinnor. Av de drygt 35 000 ensamkommande barn
som sökte asyl i Sverige under 2015 var 92 procent pojkar och
8 procent flickor. Enligt Migrationsverkets prognos från april 2016
fanns i slutet av 2015 drygt 152 000 personer i mottagningssystemet
med ett öppet asylärende.
Trots att Migrationsverket fått ökade resurser är handläggningstiderna i prövningsverksamheten långa. Enligt Migrationsverkets prognos kommer handläggningstiderna att öka från nio till
tolv månader i genomsnitt innan utvecklingen vänder. Flera av de
personer som sökt asyl under 2015 kommer därmed inte att få
beslut förrän 2017. Enligt Migrationsverket kommer antalet asylsökande i mottagningssystemet att vara fortsatt högt under
kommande år.
Långa tider i ovisshet och sysslolöshet för asylsökande medför på
kort sikt risk för oro, frustration och ohälsa, och på längre sikt
försämrade förutsättningar för etablering för de personer som beviljas
uppehållstillstånd. Mot bakgrund av det kraftigt ökade antalet
personer som sökt asyl i Sverige och de längre handläggningstiderna
för asylprövning ökar behovet av tidiga insatser för asylsökande och
andra personer som är inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem, inte minst för dem mellan 18 och 20 år.
Utöver självhushåll och andra vägar att påverka sin tillvaro bör
därför tidiga insatser i större omfattning än i dag erbjudas
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asylsökande och personer med uppehållstillstånd inskrivna i
Migrationsverkets mottagningssystem. Med tidiga insatser avses
aktiviteter som motverkar sysslolöshet och förbättrar individens
möjligheter till etablering, framför allt insatser som syftar till att
stärka asylsökandes kunskaper i svenska, kunskaper om det svenska
samhället och andra etableringsfrämjande åtgärder.
Vidtagna åtgärder
Allt fler personer med uppehållstillstånd blir kvar under längre
perioder i Migrationsverkets anläggningsboenden i väntan på att tas
emot i en kommun. Den 1 mars 2016 trädde lagen (2016:38) om
mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning i kraft.
Lagen syftar till att ansvaret för att ta emot nyanlända ska fördelas
proportionerligt mellan landets alla kommuner och till att undvika
väntetider mellan uppehållstillstånd och bosättning i en kommun.
För att ta tillvara tiden mellan uppehållstillstånd och bosättning i
en kommun avsattes i budgetpropositionen för 2016 medel till tidiga
insatser under 2016–2019 för personer med uppehållstillstånd som bor
kvar i anläggningsboende. Medel avsattes till kommunerna för att
erbjuda sfi till personer med uppehållstillstånd i anläggningsboenden
och möjligheten att ersätta kostnader för resor till sfi säkerställdes.
Arbetsförmedlingen har under 2015 haft i uppdrag att bedriva en
pilotverksamhet för att utveckla arbetsmetoder som avser tidig
fördjupad kartläggning av kompetens för nyanlända med uppehållstillstånd i anläggningsboende. I Vårändringsbudget för 2016 (prop.
2015/16:99) föreslår regeringen att medel avsätts för Arbetsförmedlingen för att myndigheten under 2016 ska erbjuda kompetenskartläggning för asylsökande.
Mot bakgrund av flyktingsituationen under hösten 2015 och de
medföljande
utmaningarna
enades
regeringspartierna
och
Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna i
oktober 2015 om insatser för att säkra förmågan i det svenska
mottagandet av asylsökande och stärka individens möjligheter till
etablering. Överenskommelsen betonar vikten av tidiga insatser under
asyltiden. Väntan på att få asylansökan prövad ska användas för
meningsfulla aktiviteter som motverkar sysslolöshet och förbättrar
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individens möjligheter till etablering. Överenskommelsen lyfter fram
studieförbunden som lämpliga utförare av vissa insatser.
Regeringen har gett en särskild utredare i uppdrag att föreslå
åtgärder för att skapa ett sammanhållet system för mottagande och
bosättning av asylsökande och nyanlända. Utgångspunkten ska vara
att systemet ska främja en snabb etablering i arbets- och samhällslivet för de personer som beviljas uppehållstillstånd och stödja en
effektiv och rättssäker asylprocess. I uppdraget ingår att se över det
övergripande målet för den s.k. organiserade sysselsättningen
(Översyn av mottagande och bosättning av asylsökande och
nyanlända, dir. 2015:107). Utredningen ska delredovisa sitt
uppdrag senast den 16 januari 2017 och slutligt redovisa uppdraget
senast den 31 oktober 2017.
Det civila samhällets organisationer är en resurs som bör tas tillvara
Organisationer i det civila samhället spelar en viktig roll i
mottagandet av asylsökande och nyanlända. Genom kontakt med
civilsamhällets organisationer kan asylsökande och nyanlända få
både ökade kontakter med lokalsamhället och möjlighet att delta i
verksamhet som kan bidra till att göra väntan på beslut om
uppehållstillstånd meningsfull.
Ett stort antal organisationer i civilsamhället över hela landet är
i dag aktiva i arbetet med mottagande och etablering. Organisationer och trossamfund bidrar på många sätt i mottagandet av
asylsökande, bl.a. genom att erbjuda sociala mötesplatser,
rådgivning, språkcaféer och andra verksamheter som asylsökande
inbjuds att delta i. Vissa organisationer har haft verksamhet under
flera år medan ett stort antal organisationer hade möjlighet att skala
upp sin verksamhet under 2015/16 mot bakgrund av de extra medel
som tilldelades det civila samhället för att stärka organisationernas
pågående arbete med att ta emot asylsökande och nyanlända. Runt
om i Sverige finns även ca 20 000 idrottsföreningar som kan
erbjuda många asylsökande meningsfulla aktiviteter och kontakt
med andra människor.
Studieförbunden bedriver sedan augusti 2015 inom satsningen
Svenska från dag ett särskilda insatser för asylsökande och
nyanlända som bor kvar i Migrationsverkets anläggningsboenden.
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Verksamheten syftar till att stärka kunskaper i svenska språket och
om samhället och till att främja deltagande i arbets- och samhällslivet. Statliga medel för finansiering av verksamheten fördelas av
Folkbildningsrådet enligt förordningen (2015:521) om statsbidrag
till särskilda folkbildningsinsatser för asylsökande och vissa
nyanlända invandrare. Efter riksdagens beslut om regeringens
proposition Extra ändringsbudget för 2015 (prop. 2015/16:47) har
ytterligare medel tillförts anslaget, vilket gör det möjligt för
studieförbunden att utöka verksamheten för asylsökande och
nyanlända som bor kvar i Migrationsverkets anläggningsboenden.
Med den extra ändringsbudgeten tillfördes även medel till idrottsrörelsen och till trossamfund och andra organisationer inom det
civila samhället med 200 miljoner kronor för arbetet med asylsökande och nyanlända.
En ny struktur för tidiga insatser för asylsökande m.fl.
För att i tillräcklig omfattning och variation kunna tillgodose
behoven av tidiga insatser för asylsökande m.fl. behöver strukturen
för insatserna möjliggöra för både stora och små organisationer att
bedriva verksamhet, med insatser på både nationell och lokal nivå.
Det behövs en samordnande aktör för tidiga insatser som både kan
säkerställa en nationell överblick och en god regional och lokal
förankring och närvaro. I den ekonomiska vårpropositionen (prop.
2015/16:100) anges att regeringen anser att den nuvarande
ansvarsfördelningen för insatser under asylprocessen bör ändras så
att länsstyrelserna får ansvaret för att samordna insatser som syftar
till att stärka asylsökandes kunskaper i svenska och andra
etableringsfrämjande åtgärder. Detta avses gälla från och med 2017.
För att främja en framtida etablering i samhället och på
arbetsmarknaden för dem som beviljas uppehållstillstånd är det
viktigt att asylsökande deltar i tidiga insatser och därmed kan
tillägna sig bl.a. språkkunskaper och samhällsinformation. Avsikten
bör vara att asylsökande ska delta i insatser för att inte riskera
nedsättning av dagersättning. Det behöver utredas hur ett system
för tidiga insatser med krav på deltagande och möjlighet till
nedsättning av dagersättning ska utformas. Detta arbete bör
påbörjas skyndsamt.
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Migrationsverkets ansvar för att ge asylsökande sysselsättning bör
ändras
Mot bakgrund av det stora antal personer som sökt asyl i Sverige och
de allt längre handläggningstider i Migrationsverkets prövningsverksamhet som detta innebär är det angeläget att tydliggöra och
renodla myndighetens uppdrag och ansvar. Under perioder av korta
handläggningstider har behovet av verksamhet med organiserad
sysselsättning varit begränsat, men i ett läge då handläggningstiderna
blir längre ökar även behovet av sysselsättning.
För att i dagens situation med långa handläggningstider bättre
använda väntetiden för att ta tillvara asylsökandes resurser samt
motverka passivitet och oro är det viktigt att Migrationsverket ges
förutsättningar att fokusera på arbetet med kortare handläggningstider. I samband med att det införs en ny struktur för tidiga
insatser för asylsökande bör Migrationsverkets ansvar för att ge
asylsökande sysselsättning därför ändras på så sätt att myndighetens ansvar enligt LMA för att ge asylsökande tillfälle att delta i
svenskundervisning, i skötseln av förläggningar och i annan
verksamhet som bidrar till att göra vistelsen meningsfull ska
upphöra. I stället bör Migrationsverket i lämplig omfattning ge
asylsökande tillfälle att delta i informationsinsatser. Asylsökande
bör genom sådana insatser få tillgång till exempelvis information
om asylprocessen, grundläggande samhällsinformation och gällande
regler på det aktuella boendet.
Den sanktionsmöjlighet i form av nedsatt dagersättning som
regleras i 10 § första stycket 1 LMA bör kvarstå och bör liksom
tidigare gälla för den verksamhet som Migrationsverket har ansvar
för inom ramen för 4 § LMA.
När en ny struktur för tidiga insatser införs är det viktigt att
Migrationsverket i sin verksamhet underlättar för andra aktörer att
erbjuda insatser för asylsökande m.fl. och nå målgruppen med
information om sådana insatser.
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Följdändringar i lagen om mottagande av
asylsökande m.fl. och arbetsmiljölagen

Förslag: Bestämmelserna i lagen om mottagande av asylsökande
m.fl. om att asylsökande undantas från arbetstagarbegreppet, om
arbetsmiljölagens tillämpning och om Migrationsverkets skyldighet
att teckna avtal med externa uppdragsgivare ska upphöra att gälla.
En följdändring ska göras i arbetsmiljölagen. Därutöver ska
vissa andra följdändringar göras i lagen om mottagande av asylsökande m.fl.

Skälen för förslaget
Enligt nuvarande reglering ska utlänningar som deltar i verksamhet
som avses i 4 § LMA inte anses som arbetstagare, men ska likställas
med arbetstagare vid tillämpning av vissa angivna bestämmelser i
arbetsmiljölagen (1977:1160). Det som sägs i arbetsmiljölagen om
arbetsgivare ska gälla den som svarar för den verksamhet i vilken
utlänningen deltar (5 §).
Om utlänningar ska delta i verksamhet som avses i 4 § och som
drivs av någon annan än Migrationsverket, ska skriftligt avtal om
villkoren för verksamheten träffas mellan verket och den som
driver verksamheten (6 §). Migrationsverket får uppdra åt andra att
träffa sådana avtal. Om en överenskommelse mellan den som
tillhandahåller sysselsättning och en utlänning strider mot ett avtal
enligt 6 §, är överenskommelsen ogiltig (7 §).
Nämnda bestämmelser tar sikte på den typ av sysselsättning
som i dag omfattas av 4 § LMA. Av förarbetena till lagen framgår
att den organiserade sysselsättningen för asylsökande avses ha
formerna av deltagande i svenskundervisning och orientering om
det svenska samhället, studiecirklar o.dyl, deltagande i det
gemensamma arbetet på förläggningen och deltagande i verksamhet
utanför förläggningen. Det anges att den sysselsättning som kan
komma i fråga vid förläggningsboende i första hand är sådan som
erbjuds inom förläggningsområdet, såsom städning och renhållning
av gemensamma lokaler och ytor utomhus, reparation och
underhåll av förläggningens inventarier och utrustning, upprustning av lägenheter i samband med flyttning, information av
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myndigheter och andra i närsamhället och medverkan i mottagandet
av nyanlända asylsökande. Vidare anges att bl.a. arbete i second hand
shop och i kaférörelse liksom arbete inom av förläggningen anordnad
barn- och fritidsverksamhet och som studieledare kan räknas till
sådan sysselsättning, liksom att asylsökande med lämplig bakgrund
också bör kunna medverka i skolundervisning för barn inom eller
utanför förläggningen (se prop. 1993/94:94 s. 38f.).
I förarbetena nämns att vissa av de sysselsättningar som avses
kan vara sådana att det skulle kunna ifrågasättas om inte den som
deltar är att anse som arbetstagare. Detta är bakgrunden till den
nuvarande bestämmelsen om att de asylsökande ska kunna ges
möjlighet att arbeta utan att anses som arbetstagare i arbetsrättsligt
hänseende. Vidare anges att en ordning där de asylsökande inte
betraktas som arbetstagare innebär att man i särskild ordning bl.a.
måste lösa frågorna om de asylsökandes behov av en tillfredsställande arbetsmiljö och bedömningen gjordes att arbetsmiljölagen
därför delvis bör tillämpas även på de arbetsuppgifter som asylsökande utför (prop. s. 39–41).
Skyldigheten att teckna avtal enligt 6 § LMA syftar till att
säkerställa att den som erbjuder någon form av arbete till asylsökande inom ramen för 4 § ska förbinda sig att inte utbetala någon
lön eller annan ersättning för arbetet direkt till den som utför det.
Ersättning ska i stället utgå i form av dagersättning. Av förarbetena
till bestämmelsen framgår att detta ansågs vara en förutsättning för
det undantag från den arbetsrättsliga lagstiftningen som regleras i
5 § (se prop. s. 42.).
Bestämmelsen i 7 § innebär att en överenskommelse direkt
mellan den som anordnar sysselsättning och den asylsökande är
ogiltig om den skulle strida mot ett avtal enligt 6 §. Av förarbetena
framgår att bestämmelsen ansågs få sin största praktiska betydelse
när det gäller att hindra att en överenskommelse träffas om lön
eller annan ekonomisk ersättning för arbetet vid sidan av
dagersättningen (se prop. s. 40–42, 98f.).
De informationsinsatser som Migrationsverket fortsättningsvis
bör ha ansvar för att tillhandahålla enligt 4 § LMA bedöms vara av
en annan karaktär än sådan sysselsättning som i dag omfattas av
4 §. Det bedöms inte vara fråga om verksamhet där den
asylsökande på något sätt skulle kunna uppfattas som arbetstagare
och inte heller sådan verksamhet som medför ett behov av skydd

30

86
Ds 2016:21

Migrationsverkets ansvar för att ge asylsökande sysselsättning ändras

enligt arbetsmiljölagen. Det bedöms därmed inte finnas något
behov av bestämmelserna i 5–7 §§ LMA, som därför bör upphöra
att gälla.
Av 1 kap. 4 § tredje stycket arbetsmiljölagen följer att för dem
som Migrationsverket ger sysselsättning enligt 4 § LMA är
arbetsmiljölagen tillämplig i den utsträckning som framgår av 5 §
LMA. Som en följd av ändringarna i LMA saknas behov av att
tillämpa arbetsmiljölagen. Bestämmelsen bör därför upphöra att
gälla.
Som en följd av ändringen i 4 § LMA bör även 1 § LMA ändras
så att det framgår att det i lagen ges bestämmelser om mottagande
av och bistånd till utlänningar. Även rubriken till 4 § bör utgå.
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Ikraftträdande och behovet av
övergångsbestämmelser

Förslag: Lagändringarna ska träda i kraft den 1 januari 2017.
Äldre föreskrifter ska fortfarande gälla för placeringar av
ensamkommande barn som skett före ikraftträdandet i en annan
kommun än den kommun som har anvisats av Migrationsverket.

Skälen för förslaget
För att i rådande situation med det stora antalet asylsökande 2015
kunna skapa förbättrade förutsättningar för det sammantagna
mottagandet bör lagändringarna träda i kraft så snart som möjligt,
dvs. den 1 januari 2017. Placeringar av ensamkommande barn som
skett i en annan kommun än anvisningskommunen före den 1
januari 2017 bör dock fortsätta att gälla även om det inte finns en
särskild överenskommelse om placering. Det bör införas en
övergångsbestämmelse om detta.
I övrigt bedöms det inte finnas något behov av övergångsbestämmelser.
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Konsekvenser

5.1

Förslaget om att begränsa möjligheten att
placera ensamkommande barn i en annan
kommun

Inledning
Under 2015 placerades 34 procent av de asylsökande ensamkommande barnen i en annan kommun än anvisningskommunen.
Med nuvarande reglering finns risk för att de kommuner där det
finns etablerade särskilda boenden för ensamkommande barn och
unga får bära ett oproportionerligt stort ansvar för mottagandet av
ensamkommande barn till följd av att andra kommuner väljer att
placera barn i dessa boenden. Det skulle kunna medföra bestående
problem med en ojämn fördelning av mottagandet av ensamkommande barn mellan landets kommuner. Förslaget att begränsa
möjligheten att placera ensamkommande barn i en annan kommun
än anvisningskommunen bedöms minska antalet barn som vistas i
en annan kommun än anvisningskommunen.
När en anvisningskommun placerar ett ensamkommande barn i
en annan kommun uppstår sämre planeringsförutsättningar, utökat
ansvar för mottagandet och därmed merkostnader för den
kommun där barnet placeras, särskilt i fråga om barnets skolgång.
Därtill kommer kommunens ansvar för de barn som anvisats av
Migrationsverket. Dessa kommuner får därmed bära ett stort
ansvar för mottagandet av ensamkommande barn. Ansvaret för ett
ensamkommande barns behov av stöd och hjälp enligt SoL kvarstår
dock hos anvisningskommunen, såvida inte ärendet flyttas över till
socialnämnden i den kommun där barnet placeras enligt 2 a kap.
10 § SoL.
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Placering i en annan kommun än anvisningskommunen innebär
även merkostnader för anvisningskommunen eftersom det inte
sällan blir mer krävande att fullgöra ansvaret för ett barn som är
placerat på längre geografiskt avstånd. Även samarbete och kontakt
mellan olika aktörer, såsom socialtjänst i förhållande till boende
och skola, kan bli mer krävande när barnet är placerat i en annan
kommun än anvisningskommunen.
Genom förslaget begränsas möjligheten för anvisningskommunen att placera ensamkommande barn i en annan kommun
på så sätt att en kommun som har anvisats att ta emot ett ensamkommande barn endast får placera barnet i ett boende i en annan
kommun än anvisningskommunen om kommunerna har ingått en
särskild överenskommelse om placering. Förslaget innehåller två
undantag från den föreslagna begränsningen av en kommuns
möjlighet att placera barn i ett boende i en annan kommun. Genom
det första undantaget föreslås att begräsningen inte bör gälla
placeringar som sker med stöd av LVU eller med stöd av SoL då
barnet har ett motsvarande vårdbehov men där vården kan ske på
frivillig väg efter samtycke av den enskilde, god man eller
ställföreträdande vårdnadshavare. Genom det andra undantaget
föreslås att begränsningen inte bör gälla när det finns synnerliga
skäl. Placering får då ske i en annan kommun efter godkännande
från länsstyrelsen. Detta undantag rör barn som har tunga,
specifika vårdbehov på grund av fysiska, psykiska eller sociala
problem som kräver särskilda insatser, och vårdbehovet inte kan
tillgodoses i anvisningskommunen.
Förslaget syftar till att kommunerna ska förbättra sin beredskap
och kapacitet för mottagandet av ensamkommande barn. Förlaget
förväntas leda till att antalet ensamkommande barn som vistas i
landets kommuner blir jämnare fördelat mellan kommunerna och
även till ökad förutsägbarhet för kommunerna. Sammanfattningsvis
innebär förslaget att förutsättningarna för kvalitet och säkerhet i
mottagandet av ensamkommande barn förbättras över hela landet.
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Konsekvenser för staten
Förslaget förväntas inte leda till några ekonomiska konsekvenser
för staten.
Länsstyrelserna ges en uppgift när det gäller att bedöma om
kommunerna får placera barn i en annan kommun än anvisningskommunen. Uppgiften bedöms ligga inom länsstyrelsernas uppdrag att verka för beredskap och kapacitet för mottagande av
ensamkommande barn i länets kommuner.
Förslaget kommer att innebära ökade möjligheter att automatisera
utbetalningarna för statens ersättningar för kommunens kostnader.
Om vistelseort och folkbokföringskommun överensstämmer med
anvisningskommun, kan Migrationsverkets IT-system anpassas på så
sätt att det möjliggör att kommunerna får ersättning med större
automatik än i dag. På så vis minskas den administrativa bördan i
kommunerna och vid Migrationsverket. Därutöver kommer statlig
ersättning att kunna utbetalas i närmare anslutning till när
kostnaderna har uppstått.
Konsekvenser för kommunerna
Förhållandet att en stor andel asylsökande ensamkommande barn
är placerade i en annan kommun än anvisningskommunen har
inneburit att vissa kommuner har fått ta ett oproportionerligt stort
ansvar för mottagandet av ensamkommande barn. Detta har
inneburit sämre planeringsförutsättningar och merkostnader för
berörda kommuner, särskilt inom skolområdet.
Genom att införa ett krav på en särskild överenskommelse för
placering i annan kommun än anvisningskommunen förväntas goda
planeringsförutsättningar uppnås för alla kommuner, såväl anvisningskommuner som kommuner där barnen placeras. Goda
planeringsförutsättningar för kommunerna lägger grunden för att
mottagandet av ensamkommande barn blir bästa möjliga.
Genom förslaget kommer anvisningskommunerna sannolikt i
högre utsträckning än i dag placera ensamkommande barn inom
kommunen. Därmed kan en jämnare fördelning mellan landets
kommuner uppnås i fråga om mottagandet av ensamkommande barn.
Förslaget kommer sannolikt inledningsvis innebära en omställning för de kommuner som i dag placerar ensamkommande barn i
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en annan kommun. Det går inte att utesluta att kostnaderna ökar på
grund av att dessa kommuner med förslaget behöver ha kapacitet för
mottagande av anvisade barn på kort och lång sikt. Det kan, särskilt
för små kommuner, vara svårt att anpassa kapacitet över året och
mellan åren. Genom förslaget stimuleras dock kommuner att förstärka
beredskap och kapacitet för mottagandet av ensamkommande barn
inom kommunen.
Förslaget bedöms innebära att de merkostnader som uppstår
hos både anvisningskommuner och de andra kommuner där de
ensamkommande barnen placeras kommer att minska. För anvisningskommunen rör det sig om merkostnader bl.a. med anledning
av försvårat utredningsarbete till följd av geografiskt avstånd till
barnen. För de kommuner där barnen är placerade rör det sig om
merkostnader bl.a. med anledning av barnens skolgång.
Förslaget innebär en inskränkning av den kommunala självstyrelsen. Inskränkningen bedöms dock inte gå utöver vad som är
nödvändigt med hänsyn till de ändamål som föranlett den och är
därmed godtagbar vid beaktande av proportionalitetsprincipen
enligt 14 kap. 3 § regeringsformen (se vidare avsnitt 2).
Förslaget innebär sammantaget förbättrade förutsättningar för
mottagandet av ensamkommande barn i samtliga kommuner och
bättre förutsättningar för etablering i samhällslivet.
Konsekvenser för ensamkommande barn
Förslaget innebär att ensamkommande barn i högre grad förväntas
vistas i den kommun som fått anvisningen. När de aktörer som
behöver samverka kring mottagandet av ensamkommande barn
finns i samma kommun förbättras möjligheterna att utreda och
tillgodose barnets olika och skilda behov inom en rad områden.
Detta innebär en ökad trygghet och stabilitet för barnet i jämförelse med tidigare. Härigenom förbättras även barnets möjligheter till etablering i samhället.
Förslaget innehåller två undantag från den föreslagna begränsningen av en kommuns möjlighet att placera barn i ett boende i en
annan kommun. Undantagen möjliggör placering i annan kommun
än anvisningskommunen när det föreligger vissa särskilda vård-
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behov hos enskilda barn. Härigenom har beaktats barns behov av
vård i vissa specifika fall.
Konsekvenser för jämställdhet
Förslaget bedöms inte ha några konsekvenser för jämställdhet
mellan kvinnor och män, flickor och pojkar.
Övriga konsekvenser
Förslaget bedöms inte ha några konsekvenser för miljö eller för
företag.

5.2

Förslaget om ändring av Migrationsverkets
ansvar för att ge asylsökande sysselsättning

Förslaget innebär att Migrationsverkets uppdrag enligt LMA ändras
på så sätt att myndighetens ansvar för att asylsökande får tillfälle att
delta i svenskundervisning och andra former av sysselsättning upphör.
Det föreslås att Migrationsverket i stället i lämplig omfattning ska ge
asylsökande tillfälle att delta i informationsinsatser. Asylsökande bör
genom sådana insatser få tillgång till exempelvis information om
asylprocessen, grundläggande samhällsinformation och gällande regler
på det aktuella boendet.
Det stora antalet asylsökande och den geografiska spridningen av
anläggningsboenden kräver en flexibel struktur för organisation av
tidiga insatser med utgångspunkt i regionala och lokala förutsättningar. Strukturen bör erbjuda goda kontaktytor gentemot såväl
kommuner och myndigheter som gentemot civilsamhällets organisationer, näringslivet och andra. I den ekonomiska vårpropositionen
(prop. 2015/16:100) har regeringen aviserat förändringar från och med
2017.
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Konsekvenser för staten
Förslaget förväntas inte påverka statens utgifter. Genom renodling
av Migrationsverkets uppdrag ger förslaget förutsättningar för
ökad effektivitet i Migrationsverkets kvarvarande uppdrag. Förslaget
bedöms skapa förutsättningar för ändamålsenliga tidiga insatser viket
kan förväntas underlätta framtida etablering på arbetsmarknaden och
i samhällslivet och därmed kunna minska statens kostnader.
I den ekonomiska vårpropositionen (prop. 2015/16:100) anges
att regeringen anser att den nuvarande ansvarsfördelningen för
insatser under asylprocessen bör ändras så att länsstyrelserna får
ansvaret för att samordna insatser som syftar till att stärka asylsökandes kunskaper i svenska och för andra etableringsfrämjande
åtgärder. Detta avses gälla från och med 2017. Övergången till ett
nytt system kan kräva vissa startkostnader. Konsekvenser av den
aviserade förändringen av länsstyrelsernas ansvar, som inte följer av
föreslagen ändring i LMA, behandlas dock inte i denna promemoria.
När det gäller anslag för tidiga insatser för asylsökande m.fl. kommer
närmare beredning att ske i samband med budgetpropositionen för
2017.
Konsekvenser för kommunerna
Förslaget bedöms inte ha några ekonomiska konsekvenser för
kommunerna.
Ökade förutsättningar för ändamålsenliga insatser för asylsökande
och personer med uppehållstillstånd inskrivna i Migrationsverkets
mottagningssystem kan bidra till snabbare språkinlärning och bättre
förutsättningar för etablering i samhälls- och arbetslivet, vilket
förväntas underlätta för kommunerna.
Konsekvenser för asylsökande och personer med uppehållstillstånd i
anläggningsboende
Förslaget innebär att asylsökande och personer med uppehållstillstånd som är inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem
från och med 2017 inte längre kommer att erbjudas sysselsättning i
form av exempelvis språkundervisning i Migrationsverkets regi.
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Både utbud och behov av insatser har varit begränsat under de
senaste åren eftersom handläggningstiderna varit korta.
Förslaget bedöms, när ett nytt system är uppbyggt, öka förutsättningarna för att fler asylsökande och andra inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem får del av tidiga insatser. Flexibiliteten för
olika regionala och lokala lösningar, som exempelvis möjligheten för
flera aktörer att erbjuda insatser, förväntas bidra till fler insatser som
främjar etablering i arbets- och samhällslivet för dem som beviljats
uppehållstillstånd.
Konsekvenser för organisationer i det civila samhället
Den struktur för insatser som möjliggörs genom förslaget är
avsedd att ge bättre förutsättningar för bl.a. organisationer inom
det civila samhället att arbeta med asylsökande och nyanlända,
exempelvis med verksamheter som främjar etablering, delaktighet
och social sammanhållning.
Konsekvenser för jämställdhet
Förslaget bedöms inte ha några konsekvenser för jämställdhet
mellan kvinnor och män, flickor och pojkar.
Övriga konsekvenser
Förslaget bedöms inte ha några konsekvenser för miljö eller för
företag.
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Författningskommentar

6.1

Förslaget till lag om ändring i lagen (1994:137)
om mottagande av asylsökande m.fl.

1§
Förslaget behandlas i avsnitt 3.2.
I paragrafen regleras lagens innehåll. Med anledning av
ändringen i 4 § har en följdändring gjorts i första stycket.
3§
Förslaget behandlas i avsnitt 2.
Bestämmelsen i tredje stycket, som är nytt, reglerar
förutsättningarna för en kommun som har anvisats att ta emot ett
ensamkommande barn (härefter anvisningskommun) att placera
barnet i ett boende i en annan kommun.
Bestämmelsen i första meningen innebär en geografisk begränsning
av en kommuns möjlighet att placera ensamkommande barn.
Placeringen i sig sker med stöd av socialtjänstlagen (2001:453), SoL.
För att ett ensamkommande barn ska kunna placeras i en annan
kommun krävs att anvisningskommunen i det enskilda fallet har ingått
en särskild överenskommelse om placering med den kommun där
barnet ska placeras i ett boende.
Bestämmelsen i andra meningen innehåller två undantag från
kravet på att kommunen ska ha ingått en särskild överenskommelse
för att få placera ett barn i ett boende i en annan kommun.
Undantaget i punkten 1 avser placeringar som sker med stöd av
lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga,
LVU, eller med stöd av SoL då barnet har ett motsvarande
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vårdbehov men där vården kan ske på frivillig väg efter samtycke av
den enskilde, god man eller ställföreträdande vårdnadshavare.
Vårdbehov enligt LVU föreligger huvudsakligen när den unge
utsätter sin hälsa eller utveckling för en påtaglig risk att skadas
genom missbruk av beroendeframkallande medel, brottslig
verksamhet eller något annat socialt nedbrytande beteende (3 §
LVU). Undantaget innebär att placeringar i dessa fall kan ske i ett
boende i en annan kommun i landet.
Undantaget i punkten 2 avser fall då det finns synnerliga skäl att
placera ett barn i ett boende i en annan kommun utan att
kommunerna har ingått en särskild överenskommelse. Bestämmelsen är avsedd att användas restriktivt och avser möjlighet till
placering av barn med särskilda vårdbehov.
Med särskilda vårdbehov avses tunga, specifika vårdbehov på
grund av fysiska, psykiska eller sociala problem som kräver
särskilda insatser. Det kan i dessa fall vara fråga om andra slags
vårdbehov än vad som normalt avses i LVU eller motsvarande vård
enligt SoL. För att synnerliga skäl ska anses föreligga krävs, utöver
att barnet har ett särskilt vårdbehov, att vårdbehovet i det enskilda
fallet inte kan tillgodoses i anvisningskommunen och att
kommunen inte heller skäligen kan förväntas tillhandahålla aktuell
vård. När nämnda förutsättningar är uppfyllda får ett
ensamkommande barn efter att kommunen har ansökt om och fått
godkännande från länsstyrelsen placeras i ett boende i en annan
kommun inom länet än anvisningskommunen utan att en särskild
överenskommelse har ingåtts mellan kommunerna. I dessa fall
krävs inte heller att anvisningskommunen har försökt att ingå en
överenskommelse med en annan kommun. För att länsstyrelsen ska
kunna lämna sitt godkännande krävs att länsstyrelsen dels
konstaterar att anvisningskommunen har gjort en bedömning av att
det föreligger ett sådant särskilt vårdbehov som avses i bestämmelsen, dels bedömer att anvisningskommunen inte skäligen kan
förväntas tillhandahålla sådan vård. Om länsstyrelsen inte lämnar
sitt godkännande ankommer det på anvisningskommunen att
tillgodose vårdbehovet inom kommunen. Beslutet att inte godkänna ansökan om placering i en annan kommun är inte överklagbart.
Länsstyrelsen ska inte göra någon bedömning av barnets
vårdbehov. Det blir därmed inte fråga om någon överprövning av
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kommunens bedömning avseende vårdbehovet. När det gäller
bedömningen av om kommunen skäligen kan förväntas tillhandahålla aktuell vård bör länsstyrelsen beakta den aktuella kommunens
kapacitet i detta avseende.
Efter länsstyrelsens godkännande ankommer det på anvisningskommunen att placera barnet enligt socialtjänstlagens bestämmelser. Det ankommer därmed inte på länsstyrelsen att göra
bedömningar i fråga om i vilken kommun ett barn ska placeras.
Placeringar i de situationer som omfattas av detta undantag får
endast ske i ett boende i en annan kommun inom länet. För det fall
det saknas lämpligt boende i annan kommun inom länet ankommer
det på anvisningskommunen att tillgodose vårdbehovet inom
kommunen.
4§
Förslaget behandlas i avsnitt 3.1.
Ändringen innebär att Migrationsverket inte längre ska ha i
uppgift att ge asylsökande m.fl. sysselsättning genom att de får
tillfälle att delta i svenskundervisning och andra former av
sysselsättning. I stället ska Migrationsverket i lämplig omfattning
ge asylsökande tillfälle att delta i informationsinsatser. Sådana
insatser kan avse information om asylprocessen, grundläggande
samhällsinformation och gällande regler på det boende där den
asylsökande vistas.
5–7 §§
Förslaget behandlas i avsnitt 3.2.
Paragraferna som innehåller bestämmelser om att asylsökande
undantas från arbetstagarbegreppet, om arbetsmiljölagens
(1997:1160) tillämpning och om Migrationsverkets skyldighet att
teckna avtal med externa uppdragsgivare har upphävts.
Ikraftträdande m.m.
Förslagen behandlas i avsnitt 4.

45

101
Författningskommentar

Ds 2016:21

Lagändringarna träder i kraft den 1 januari 2017. Av punkten 2
följer dock att bestämmelsen i 3 § om begränsningen av möjligheten att placera ensamkommande barn i en annan kommun än
anvisningskommunen inte ska gälla placeringar som skett före den
1 januari 2017.

6.2

Förslaget till lag om ändring i arbetsmiljölagen
(1977:1160)

1 kap. 4 §
Förslaget behandlas i avsnitt 3.2.
Paragrafen har ändrats på så sätt att tredje stycket som gäller
lagens tillämplighet i viss utsträckning för dem som Migrationsverket ger sysselsättning enligt 4 § LMA har upphävts.
Ikraftträdande
Förslaget behandlas i avsnitt 4.
Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2017.
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Dnr 2016/37-298 KS

Lokalförsörjning 2016; lokaler för socialförvaltningens administration,
Höken.
Kommunfullmäktige beslutade 2015-09-14 § 129 att förvärva fastigheten
Borgholm Höken 2 för köpesumma 7 995 000 kr och med villkor att
fastighetsanpassning kostar max 2 mkr därutöver. Vidare beslutades att den
slutliga kvaliteten på arbetsplatserna blir minst lika bra som nuvarande.
I tjänsteskrivelse 2016-02-17 och vid kommunstyrelsens arbetsutskotts
sammanträde 2016-03.01 redogjorde fastighetsstrateg Maria Drott att
uppdrag bör ges för att anpassa lokalerna till socialförvaltningens
administration.
Bedömning
Bedömningen är att socialförvaltningens aktuella behov av administrativa
lokaler kan tillgodoses i fastighetens resterande lokalyta (ca 1470 m2) efter
det att IT-avdelningen flyttat in och boendet samt arbetsförmedlingen har
flyttat till andra lokaler. Socialförvaltningen och arbetsmarknadsavdelningen
disponerar idag totalt ca 1 200 m2 i fastigheten Kamelen.
Ett förslag bör tas fram i samarbete med konsult så att kontorslokalerna i
fastigheten Höken anpassas för socialförvaltningens behov. I förslaget bör
också framgå om ändamålsenliga ersättningslokaler för
arbetsmarknadsavdelningen och Arbetsförmedlingen kan anordnas i del av de
lokaler som lämnas av socialförvaltningen i fastigheten Kamelen.
I uppdraget bör en kalkyl tas fram för lokalanpassningen så att
investeringsmedel kan avsättas i investeringsbudget.
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog 2016-03-01 § 64 till
ekonomiavdelningen
att genom konsult ta fram ett förslag på anpassning av lokalerna i fastighet
en KV Höken 2 för att inrymma socialförvaltningens administration.
att återkomma med förslag på lokallösning och beräknad investeringskost
nad.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2016-03-01 § 64
kommunstyrelsen
att anvisa ca 50 tkr till konsultkostnad för utredning om anpassning av lokalerna.
Kommunstyrelsen beslutade 2016-03-22 § 58
att anvisa maximalt 50 tkr till konsultkostnad för utredning om anpassning
av lokalerna.
I tjänsteskrivelse 2016-05-20 föreslår kommunledningskontoret att
kommunstyrelsen godkänner förslag till lokallösning, att projektering
Utdragsbestyrkande
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påbörjas, att investeringsobjektet inarbetas samt att förslag på
ersättningslokaler tas fram för arbetsförmedlingen och
arbetsmarknadsavdelningen. Ärendet föredras av fastighetsstrateg Maria
Drott.
Av tjänsteskrivelsen framgår att förslag har tagits fram i samarbete med
konsult så att kontorslokalerna i fastigheten Höken anpassas för
socialförvaltningens behov.
I uppdraget ingår också att ta fram en kalkyl för lokalanpassningen.
Diskussioner pågår med Arbetsförmedlingen, arbetsmarknadsavdelningen
och CA-fastigheter om möjlighet för en gemensam lokallösning i del av de
lokaler som socialförvaltningen lämnar. Förutsättningar finns att gemensam
lokal kan ge god tillgänglighet och service för besökare, ökad trygghet för
personal och ett mer effektivt lokalutnyttjande. Gemensamma lokaler kan
också öka möjligheter till samarbete.
Kommunledningskontorets bedömning
Bedömningen är att lokalerna i Höken lämpar sig väl för socialförvaltningens
administrativa verksamhet och att lokalerna motsvarar behoven enligt
funktionsprogrammet och att nutida krav kan uppfyllas gällande säkerhet,
god arbetsmiljö och sekretess. Detta har säkerställts genom information till
fackliga företrädare, ansvariga chefer samt vid socialnämndens
sammanträde 2016-05-19.
För att kunna göra bättre kostnadsberäkning för investeringen kommer den
bestå av två delar, varav den ena beräknas utifrån schablonkostnad per kvm
genom slutlig kostnad för anpassning av lokalerna för IT-avdelningen.
Den andra delen kommer bestå av beräknade underhållskostnader för
komponenter i byggnaden som bör bytas på grund av hög ålder (44 år) och
av energibesparande skäl.
Genom beslut om att investeringsmedel avsätts i 2017 års
investeringsbudget kan projektering påbörjas 2016 och bekostas genom
beslut om tidigare anvisade 2 mkr. I förslag till kommunfullmäktige 2016-0613 finns begäran om att dessa förs över från 2015 till 2016 års budgetram.
Upphandling kan ske först då investeringsbudget för 2017 är beslutad av
kommunfullmäktige i november. Det totala beloppet för projektet fastställs
och beslutas efter genomförd upphandling. Entreprenaden kan då påbörjas
etappvis i början på 2017 och med troligt färdigställande i slutet på 2017.
Konsekvensanalys
Socialförvaltningens administration kan erbjudas ändamålsenliga och
sammanhållna lokaler i Höken genom att boendeplatserna för HVB-hemmet
flyttar till Ekbacka (december 2016) och att Arbetsförmedlingens lokaler
frigörs genom att de erbjuds ersättningslokaler.
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Under mötet noteras att hyresnivån för Mörbylånga kommuns del av ITavdelningens lokaler måste räknas fram och faktureras.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2016-05-31 § 229
kommunstyrelsen
att godkänna framtaget förslag på lokallösning för socialförvaltningens administration i fastigheten Höken.
att projektering påbörjas och därefter påbörja framtagande av förfrågningsunderlag, kostnaden tas av tidigare anvisade 2 mkr som förts över från
2015.
att investeringsobjektet inarbetas i förslag till 2017 års investeringsbudget.
att uppdra åt kommunledningskontoret att ta fram förslag på ersättningslokaler för Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadsavdelningen

Vid dagens sammanträde redogör fastighetsstrateg Maria Drott för ärendet
och informerar att enda kritiken som framkommit mot förslaget, är att
förslaget kommit fram för sent.
Yrkanden
Per Lublin (nÖP) yrkar avslag på förslaget.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut; arbetsutskottets
förslag och Lublins avslagsyrkande, vilka ska ställas under proposition.
Marcel van Luijn (M), Thomas Johnsson (M), Stig Bertilsson (C) och Peder
Svensson meddelar att de inte deltar i beslutet.
Proposition
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen stöder
arbetsutskottets förslag.
Omröstning begärs
Följande omröstningsproposition godkänns Den som stöder arbetsutskottets
förslag röstar ja. Den som avslår förslaget röstar nej.
Ja – 6
Ilko Corkovic (S)
Sofie Loirendal (FÖL)
Mats Olsson (FÖL)
Maria Lindmark (MP)
Monica Enberg (S)
Inger Sundbom (S)

Nej – 1
Per Lublin (nÖP)

Därmed bifalls arbetsutskottets förslag.
Beslut
Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen beslutar med 6 ja mot 1 nej
att

godkänna framtaget förslag på lokallösning för socialförvaltningens
administration i fastigheten Höken.

att

projektering påbörjas och därefter påbörja framtagande av
förfrågningsunderlag, kostnaden tas av tidigare anvisade 2 mkr som
förts över från 2015.

att

investeringsobjektet inarbetas i förslag till 2017 års
investeringsbudget.

att

uppdra åt kommunledningskontoret att ta fram förslag på
ersättningslokaler för Arbetsförmedlingen och
arbetsmarknadsavdelningen.

Reservation
Per Lublin (nÖP) (BILAGA 3)
Deltagande i beslutet
Marcel van Luijn (M), Thomas Johnsson (M), Stig Bertilsson (C) och Peder
Svensson (C) avstår från att delta i beslutet.
_____________________________
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MEDDELANDE
2016-08-12 Dnr 8.4.2-24626/2016-1
Avdelning sydöst
Lena Uddemar
Lena.uddemar@ivo.se

Kommunstyrelsen
Borgholms kommun
kommun@borgholm.se

IVO kommer till Badhusgatan för en
inspektion
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomför en inspektion vid
Badhusgatan den 30-31 augusti 2016.
Temat för tillsynen är kvalitet och säkerhet. I denna tillsyn innebär det
att vi granskar bemanningen, personalens kompetens, hur verksamheten
tillgodoser säkerheten för de placerade barnen och ungdomarna samt
rutiner för att hämta in registerutdrag för personalen.
Vid inspektionen intervjuar vi föreståndaren och samtalar med barn och
ungdomar som så önskar, se bifogat tidsschema.
Uppgifter att skicka till IVO inför inspektionen
Inför inspektionen ska huvudmannen skicka uppgifter till IVO om
personalen och bemanningen i verksamheten (13 kap. 5 §
socialtjänstlagen). Bifogade blanketter med dessa uppgifter ska vara
ifyllda och IVO tillhanda via e-post till registrator.jonkoping@ivo.se
senast
den 23 augusti 2016.
Att redogöra för vid inspektionen
Vid inspektionen ska ledningen redogöra för verksamhetens


risktänk och hur verksamheten arbetar för att de placerade
barnen och ungdomarna ska vara säkra och trygga



rutiner för att hämta in utdrag ur Polismyndighetens misstankeoch belastningsregister

Tg7 2012

Information till barnen och ungdomarna
Inför inspektionen är det viktigt att barnen och ungdomarna har tagit
del av information om IVO:s roll och syftet med våra inspektioner.
Informationsbrevet till barnen och ungdomarna finns på
Inspektionen för vård och omsorg
Box 2163
550 02 Jönköping

Telefon 010-788 50 00
Registrator.jonkoping@ivo.se
www.ivo.se

Fax
Org nr 202100-6537

1(2)
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www.ivo.se/informationsmaterial-hvb och är översatt till ett flertal
språk. I informationsbrevet framgår också att de kan komma i kontakt
med IVO vid andra tillfällen än vid inspektionen.
För att påminna barnen och ungdomarna om att denna möjlighet finns,
skriv gärna ut och häng upp affischen om barn- och ungdomslinjen på
lämplig plats i verksamheten. Affischen kan laddas ned på
www.ivo.se/barn-och-ungdomslinjen-affisch
Vid inspektionen avsätts en timme för samtal med barn och ungdomar.
Samtalen med varje barn eller ungdom beräknas ta ungefär 15 minuter.
Grundregeln är att barnen bör ha fyllt sju år och bör ha bott i
verksamheten minst en månad för att komma i fråga för samtal. När det
finns behov av tolk ombeds verksamheten att ordna med detta. IVO kan
i efterhand bekosta kostnader för tolk.
Vi kommer att prata med barnen och ungdomarna om hur det är i
verksamheten, om man får vara med och påverka, om man får stöd och
hjälp, hur personalen är och om man känner sig trygg och säker i
verksamheten.
Tillsynen genomförs av Lena Uddemar, 010 – 788 55 29 och Mattias
Nilsson, 010 – 788 57 92.
Vid kontakt med IVO i detta ärende uppge diarienummer 8.4.224626/2016.

Inspektören Lena Uddemar
Bilagor till detta meddelande


Blankett med uppgifter om personal och bemanning



Preliminärt tidschema

Kopia till
Föreståndare Gerd Johnsson, gerd.johnsson@borgholm.se

Tillsyn av HVB
IVO:s tillsyn över stödboenden och hem för vård eller boende som tar emot barn
eller unga ska omfatta regelbundna inspektioner. Inspektioner ska göras minst en
gång per år. IVO ska i anslutning till en inspektion samtala med de barn och unga
som samtycker till det (3 kap. 19 § socialtjänstförordningen, 2001:937).
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MEDDELANDE
2016-08-12 Dnr 8.4.2-24625/2016-1
Avdelning sydöst
Lena Uddemar
Lena.uddemar@ivo.se

Kommunstyrelsen
Borgholms kommun
kommun@borgholm.se

IVO kommer till Kungsgatan för en
inspektion
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomför en inspektion vid
Kungsgatan den 30-31 augusti 2016.
Temat för tillsynen är kvalitet och säkerhet. I denna tillsyn innebär det
att vi granskar bemanningen, personalens kompetens, hur verksamheten
tillgodoser säkerheten för de placerade barnen och ungdomarna samt
rutiner för att hämta in registerutdrag för personalen.
Vid inspektionen intervjuar vi föreståndaren och samtalar med barn och
ungdomar som så önskar, se bifogat tidsschema.
Uppgifter att skicka till IVO inför inspektionen
Inför inspektionen ska huvudmannen skicka uppgifter till IVO om
personalen och bemanningen i verksamheten (13 kap. 5 §
socialtjänstlagen). Bifogade blanketter med dessa uppgifter ska vara
ifyllda och IVO tillhanda via e-post till registrator.jonkoping@ivo.se
senast
den 23 augusti 2016.
Att redogöra för vid inspektionen
Vid inspektionen ska ledningen redogöra för verksamhetens


risktänk och hur verksamheten arbetar för att de placerade
barnen och ungdomarna ska vara säkra och trygga



rutiner för att hämta in utdrag ur Polismyndighetens misstankeoch belastningsregister

Tg7 2012

Information till barnen och ungdomarna
Inför inspektionen är det viktigt att barnen och ungdomarna har tagit
del av information om IVO:s roll och syftet med våra inspektioner.
Informationsbrevet till barnen och ungdomarna finns på
Inspektionen för vård och omsorg
Box 2163
550 02 Jönköping

Telefon 010-788 50 00
Registrator.jonkoping@ivo.se
www.ivo.se

Fax
Org nr 202100-6537
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Inspektionen för vård och omsorg

Dnr 8.4.2-24625/2016-1

www.ivo.se/informationsmaterial-hvb och är översatt till ett flertal
språk. I informationsbrevet framgår också att de kan komma i kontakt
med IVO vid andra tillfällen än vid inspektionen.
För att påminna barnen och ungdomarna om att denna möjlighet finns,
skriv gärna ut och häng upp affischen om barn- och ungdomslinjen på
lämplig plats i verksamheten. Affischen kan laddas ned på
www.ivo.se/barn-och-ungdomslinjen-affisch
Vid inspektionen avsätts en timme för samtal med barn och ungdomar.
Samtalen med varje barn eller ungdom beräknas ta ungefär 15 minuter.
Grundregeln är att barnen bör ha fyllt sju år och bör ha bott i
verksamheten minst en månad för att komma i fråga för samtal. När det
finns behov av tolk ombeds verksamheten att ordna med detta. IVO kan
i efterhand bekosta kostnader för tolk.
Vi kommer att prata med barnen och ungdomarna om hur det är i
verksamheten, om man får vara med och påverka, om man får stöd och
hjälp, hur personalen är och om man känner sig trygg och säker i
verksamheten.
Tillsynen genomförs av Lena Uddemar, 010 – 788 55 29 och Mattias
Nilsson, 010 – 788 57 92.
Vid kontakt med IVO i detta ärende uppge diarienummer 8.4.224625/2016.

Inspektören Lena Uddemar
Bilagor till detta meddelande


Blankett med uppgifter om personal och bemanning



Preliminärt tidschema

Kopia till
Föreståndare Gerd Johnsson, gerd.johnsson@borgholm.se

Tillsyn av HVB
IVO:s tillsyn över stödboenden och hem för vård eller boende som tar emot barn
eller unga ska omfatta regelbundna inspektioner. Inspektioner ska göras minst en
gång per år. IVO ska i anslutning till en inspektion samtala med de barn och unga
som samtycker till det (3 kap. 19 § socialtjänstförordningen, 2001:937).
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MEDDELANDE
2016-08-12 Dnr 8.4.2-24627/2016-1
Avdelning sydöst
Lena Uddemar
Lena.uddemar@ivo.se

Kommunstyrelsen
Borgholms kommun
kommun@borgholm.se

IVO kommer till Östra Kyrkogatan för
en inspektion
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomför en inspektion vid
Östra Kyrkogatan den 30-31 augusti 2016.
Temat för tillsynen är kvalitet och säkerhet. I denna tillsyn innebär det
att vi granskar bemanningen, personalens kompetens, hur verksamheten
tillgodoser säkerheten för de placerade barnen och ungdomarna, rutiner
för att hämta in registerutdrag för personalen samt hur kvalitetsarbetet
bedrivs.
Vid inspektionen intervjuar vi föreståndaren och samtalar med barn och
ungdomar som så önskar, se bifogat tidsschema.
Uppgifter att skicka till IVO inför inspektionen
Inför inspektionen ska huvudmannen skicka uppgifter till IVO om
personalen och bemanningen i verksamheten (13 kap. 5 §
socialtjänstlagen). Bifogade blanketter med dessa uppgifter ska vara
ifyllda och IVO tillhanda via e-post till registrator.jonkoping@ivo.se
senast
den 23 auguati 2016.

Tg7 2013

Att redogöra för vid inspektionen
Vid inspektionen ska ledningen redogöra för verksamhetens


risktänk och hur verksamheten arbetar för att de placerade
barnen och ungdomarna ska vara säkra och trygga,



synpunkter, klagomål och lex Sarah-rapporter under 2015 och
vilka åtgärder som har genomförts för att förbättra
verksamheten, samt



rutiner för att hämta in utdrag ur Polismyndighetens misstankeoch belastningsregister

Inspektionen för vård och omsorg
Box 2163
550 02 Jönköping

Telefon 010-788 50 00
Registrator.jonkoping@ivo.se
www.ivo.se

Fax
Org nr 202100-6537
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Inspektionen för vård och omsorg

Dnr 8.4.2-24627/2016-1

Information till barnen och ungdomarna
Inför inspektionen är det viktigt att barnen och ungdomarna har tagit
del av information om IVO:s roll och syftet med våra inspektioner.
Informationsbrevet till barnen och ungdomarna finns på
www.ivo.se/informationsmaterial-hvb och är översatt till ett flertal
språk. I informationsbrevet framgår också att de kan komma i kontakt
med IVO vid andra tillfällen än vid inspektionen.
För att påminna barnen och ungdomarna om att denna möjlighet finns,
skriv gärna ut och häng upp affischen om barn- och ungdomslinjen på
lämplig plats i verksamheten. Affischen kan laddas ned på
www.ivo.se/barn-och-ungdomslinjen-affisch
Vid inspektionen avsätts en timme för samtal med barn och ungdomar.
Samtalen med varje barn eller ungdom beräknas ta ungefär 15 minuter.
Grundregeln är att barnen bör ha fyllt sju år och bör ha bott i
verksamheten minst en månad för att komma i fråga för samtal. När det
finns behov av tolk ombeds verksamheten att ordna med detta. IVO kan
i efterhand bekosta kostnader för tolk.
Vi kommer att prata med barnen och ungdomarna om hur det är i
verksamheten, om man får vara med och påverka, om man får stöd och
hjälp, hur personalen är och om man känner sig trygg och säker i
verksamheten.
Tillsynen genomförs av Lena Uddemar, 010 – 788 55 29 och Mattias
Nilsson, 010 – 788 57 92.
Vid kontakt med IVO i detta ärende uppge diarienummer 8.4.224627/2016.

Inspektören Lena Uddemar

Bilagor till detta meddelande


Blanketter med uppgifter om personal och bemanning



Preliminärt tidschema

Kopia till
Föreståndare Gerd Johnsson, gerd.johnsson@borgholm.se
Tillsyn av HVB
IVO:s tillsyn över stödboenden och hem för vård eller boende som tar emot barn
eller unga ska omfatta regelbundna inspektioner. Inspektioner ska göras minst en
gång per år. IVO ska i anslutning till en inspektion samtala med de barn och unga
som samtycker till det (3 kap. 19 § socialtjänstförordningen, 2001:937).
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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.
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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.

43

155
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

48

160
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
57

169
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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