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Remissyttrande nytt ersättningssystem för ensamkommande barn  
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom SKL:s remissyttrande angående regeringens förslag om 
nytt ersättningssystem för mottagande av ensamkommande barn och unga (Promemoria 2016-06-21). 

 
Sammanfattning 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har upprättat ett remissyttrande angående nytt 
ersättningssystem för mottagande av ensamkommande barn och unga. Kungsbacka kommun ställer sig 
bakom yttrandet i sin helhet, men vill särskilt poängtera vissa punkter. 

Flyktingpolitiken är ett statligt ansvar och statliga beslut ska finansieras fullt ut och inte riskera att leda 
till omprioriteringar eller skattehöjningar för kommunerna. Kungsbacka kommun tillstyrker 
schablonersättning som modell för dygnsplacering, men anser att 1 350 kronor per dygn är för lågt 
beräknat. Kommunen tillstyrker även schablon som modell för unga 18-20 år, men anser beloppet 750 
kronor vara för lågt. Även schablonersättning som modell för mottagande i anvisningskommun 
tillstyrks, men summan 52 000 kr per barn är för lågt beräknad. 

Tidplanen för införandet av ett nytt ersättningsystem är alldeles för kort, det krävs en längre 
omställningstid, inte bara när det gäller att ordna nya boenden, förhandla om avtal, handläggning och 
administration, utan också för att förbereda och informera barnen och ungdomarna om de kommande 
förändringarna. 

Det saknas en konsekvensanalys av förslaget om att asylsökande ensamkommande som fyller 18 år ska 
överföras till Migrationsverkets anläggningsboende. Migrationsverket bör sträva efter att placera 
ensamkommande ungdomar som fyller 18 år i ett anläggningsboende i den kommun där de tidigare 
varit placerade. Om den unge viljas uppehållstillstånd och anvisning sker enligt lagen (2016:38) om 
mottagande av vissa nyanlända för bosättning, ska den unge som huvudregel anvisas till samma 
kommun och att den unge ska räknas av på kommunens tilldelade anvisningstal. 
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SKL:s förslag till yttrande över ett nytt ersättningssystem för mottagande av ensamkommande barn 
och unga, 2016-07-10. 

Regeringskansliet promemoria Ett nytt ersättningssystem för mottagande av ensamkommande barn 
och unga, 2016-06-21 

  
Beslutet skickas till 

Arbetsmarknadsdepartementet 
 
  

Beskrivning av ärendet 
Regeringen har den 21 juni skickat en Promemoria om nytt ersättningssystem för mottagande av 
ensamkommande barn och unga. I denna presenteras förslag på nya schabloner och ersättningsnivåer 
som föreslås träda i kraft 1 januari 2017. SKL och 35 kommuner är remissinstans, men samtliga 
kommuner har möjlighet att svara på remissen. 

Utgångspunkter för ett nytt ersättningssystem ska enligt regeringen vara ett förenklat regelverk med 
fler schablonersättningar, minskad administrativ börda och förbättrade planeringsförutsättningar. Det 
nya systemet är också tänkt att leda till att kommunerna får drivkrafter att hitta kostnadseffektiva 
former av boenden. 

 
Karin Martinsson 

Integrationschef 
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