
	   	  

SmåKom,  Box  141,  546  21  Karlsborg.  Tel  073  7087380.  
Kontakt:  Sekreterare  Hilkka  Eskelinen,  hilkka.eskelinen@smakom.se  

	  

1	  

              2016-08-10 
Till	  a.registrator@regeringskansliet.se	  
	  
Yttrande	  över	  promemoria	  –	  dnr	  A2016/01307/I	  
 
Promemoria om ett nytt ersättningssystem för mottagandet av 
ensamkommande barn och unga	  	  	  	  
	  
Sammanfattning 
 

-   Det är en god ambition att en schablonisering av ersättningarna eftersträvas och en 
lättnad av den administrativa bördan därmed uppnås.  
 

-   Ersättningsnivåerna måste uppgå till de faktiska genomsnittskostnader som hittills 
uppmätts. Vi saknar en jämförande tabell över förslag och nuvarande regelverk.  
 

-   För de delar som ej schabloniseras ska den utbetalande myndigheten åläggas en bestämd 
tid för handläggning och utbetalning av ersättningen, maximalt 6 månader.  
 

-   Det måste finans en möjlighet för eftersökning av extraordinära kostnader. 
 

Synpunkter och kommentarer 
  
1 Utgångspunkter för ett nytt ersättningssystem 
 
1.6 Behovet av administrativ förenkling 
SmåKom instämmer i iakttagelsen att nuvarande system är mycket administrativt betungande, i 
synnerhet för små kommuner. Mottagandet är högt och kommunerna ligger ute med stora 
belopp. En automatisk, tidsbestämd utbetalning är en god lösning.    
 
3. Ett nytt ersättningssystem 
 
3.1 Ny ersättning för beredskap och kapacitet för mottagande av ensamkommande barn 
SmåKom är positiv till den nya anvisningsmodellen som gäller sedan den 1 april, med syftet att 
uppnå en jämnare fördelning av ensamkommande barn. Därmed är överenskommelser 
överflödiga.  
 
3.3 Schablonersättning för mottagande av asylsökande ensamkommande barn i 
anvisningskommun. En ersättning på 52 000 kr för både utredning, uppföljning, transporter, 
tolkar, gode män m.m. täcker inte de kostnader kommunerna har. Då det är svårt  att rekrytera 
gode män har flera kommuner fått anlita företag som specialiserat sig på dessa uppdrag. Det 
innebär att kostanden kan uppgå till exempelvis  5 500 kr/ungdom för den första månaden och 
därefter 3 300 kr/månad/ungdom. Med de långa handläggningstider som Migrationsverket har, 
blir det snabbt stora belopp. Väntar en ungdom på beslut i ett år blir kostnaden enbart för god 
man ca 42 000 kr. Sammanlagt handlar det om stora summor för kommunerna. SmåKom anser 
att förslaget till nivån på schablonersättning måste höjas väsentligt.  
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3.4 Schablonersättning per dygn för mottagande av ensamkommande barn 
SmåKom anser att schablonen ska uppgå till den genomsnittliga kostnaden. 1 350 kr är för lågt.  
Beloppet bör kvarstå på 1 900 kr, tills en utvärdering kunnat göras där man kan se om den nya 
boendeformen stödboende verkligen har minskat kommunernas kostnader, vilket antas i 
promemorian.  
 
3.6. Schablonersättning för ensamkommande unga i åldern 18-20 år 
SmåKom anser att förslaget till nivå på denna ersättning, 750 kr, en sänkning från 1 500 kronor, 
är för låg. I promemorian antas att kommunen ”kommer att kunna erbjuda mindre kostsamma 
boendelösningar”, eftersom kravet på placering tas bort. SmåKom yrkar att beloppet 1 500 kr 
behålls.  
 
3.8 Ersättning för faktiska kostnader i vissa särskilda situationer 
SmåKom tillstyrker att ersättningen behålls för kostnader i vissa särskilda situationer, som 
placering enligt LVU och försörjningsstöd.  
 
Kommunerna föreslås i dessa fall få en tidsram på sex månader för att ansöka om ersättningarna. 
SmåKom yrkar att denna tidsram även ska gälla för den utbetalande myndighetens tid för 
handläggning inklusive utbetalning.  
 
Kommuner ligger idag ute med miljontals kronor i ansökta ersättningar under långa tider, ibland 
mera än ett år. Denna tid måste bli kortare.   
 
SmåKom yrkar i sammanhanget också att en eftersökning av övriga kostnader som uppkommit 
ska kunna göras enligt redovisning.   
 
 
4 Konsekvensanalys 
 
4.5 konsekvenser för kommunerna 
SmåKom delar inte bedömningen i promemorian att kommunerna genom sänkta schabloner ”får 
drivkrafter att hitta så kostnadseffektiva lösningar som möjligt. ” I synnerhet små kommuner har 
kanske inte några alternativ att  hitta. SmåKom yrkar därför att alla schabloner ka uppgå till de 
faktiska genomsnittliga kostnader som redovisats.  
 
Vi saknar också en jämförande tabell med redovisning av föreslagna ersättningar och nuvarande 
genomsnittliga kostnader.  
 
Detta yttrande har antagits av SmåKoms styrelse.  
 
Peter Lindroth, ordförande   Hilkka Eskelinen, sekreterare 


