
GM	  Asylbarn	  Nätverksmöte	  Kba	  151006	  

	  

1.	  Redovisning	  
Kungsbackabarn	  skall	  redovisas	  på	  gamla	  blanketten	  året	  ut.	  	  
Arvodet	  är	  inte	  heller	  harmoniserat	  ännu.	  
Schablonersättningen	  är	  ca	  800kr/år.	  
(när	  ni	  lämnar	  ut	  vecko/månads	  -‐peng	  till	  huvudmannen	  be	  om	  signatur	  på	  bankomatkvittot.)	  
	  
2.	  Polismyndigheten	  
Stefan	  Olsson	  kontaktpolis	  för	  asylbarnhemmen	  i	  Kungsbacka	  kommun.	  
Telefon:	  010-‐5660463,	  Mobil:	  072-‐2150490,	  mail:	  stefan-‐k.olsson@polisen.se	  
Husrannsakan;	  Beslutas	  av	  Åklagare	  förmedlas	  muntligt	  så	  det	  finns	  inget	  dokument	  som	  Polisen	  kan	  
visa	  upp.	  Det	  måste	  finnas	  skälig	  misstanke	  om	  brott	  och	  straffskalan	  skall	  vara	  fängelse.	  
Kroppsbesiktning:	  Betyder	  att	  ta	  blod	  eller	  urinprov.	  Polisen	  får	  inte	  kroppsbesiktiga	  ungdomar	  
under	  15	  år.	  	  
När	  huvudmannen	  avviker:	  Larma	  snarast.	  Vid	  oro	  ring	  112,	  annars	  11414.	  Ta	  gärna	  kopia	  av	  LMA	  
kortet	  så	  finns	  foto	  att	  ge	  till	  polisen.	  Om	  en	  ungdom	  omhändertas	  på	  annan	  ort	  kan	  polisen	  ibland	  
köra	  barnet	  hem,	  normalt	  är	  det	  boendets	  ansvar.	  
	  
Stefan	  skall	  träffa	  barn	  och	  anställda	  på	  Fyrtornet	  och	  Annebergshemmet	  26/10	  kl	  15.	  Han	  
återkommer	  med	  detaljer,	  vi	  kan	  få	  vara	  med	  om	  vi	  önskar.	  
	  
Stefans	  kollega	  Staffan	  Lindstedt	  jobbar	  med	  utbildning.	  
	  
3.	  CSN	  och	  barnbidrag	  
Barn	  som	  är	  yngre	  än	  16	  år	  och	  barnet	  bor	  i	  Sverige	  och	  går	  kvar	  i	  grundskolan	  eller	  särskolan	  
Om	  ditt	  barn	  inte	  studerar	  på	  gymnasiet	  utan	  går	  kvar	  i	  grundskolan	  eller	  i	  särskolan	  så	  fortsätter	  du	  
att	  få	  barnbidrag	  få	  Försäkringskassan	  även	  efter	  att	  barnet	  fyller	  16	  år.	  Du	  behöver	  inte	  göra	  något	  
utan	  skolan	  informerar	  oss	  om	  att	  ditt	  barn	  ska	  få	  förlängt	  barnbidrag.	  
När	  barnet	  börjar	  Gymnasiet	  skall	  vi	  söka	  CSN,	  amt	  extra	  CSN	  bidrag	  (855kr/mån)	  
Tänk	  på	  att	  CSN	  har	  krav	  på	  närvaro	  och	  barnet	  blir	  återbetalningsskyldig	  vid	  hög	  frånvaro	  (mer	  än	  
20%)	  
	  
4.	  Bidrag	  
Sök	  pengar	  hos	  Majblomman	  där	  barnet	  bor.	  
Pengar	  finns	  även	  att	  söka	  hos	  Sparbankstiftelsen.	  	  	  http://www.sbus.se/	  
	  
5.	  Försäkring	  
De	  privata	  hemmen	  har	  försäkring	  för	  barnen	  
Barn	  som	  går	  i	  skolan	  är	  också	  försäkrade.	  
Ulf	  kollar	  vidare	  
	  
6.	  Nästa	  möte	  
3/11	  kl	  18.00	  ABF	  huset	  
	  
	  
	  
	  
	  


