
 

 

 

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen 2016-
10-12 

Datum: Onsdagen den 12 oktober 2016 

Tid och plats: Astrakanen, kl. 10:00  

 

 Ärendemening Handläggare Besluts-
instans 

Sidnr 

 Upprop    

1.  Val av justeringsperson kommunstyrelsen 2016-10-12 Daniel Kling KS 3 

2.  Godkännande av dagordningen kommunstyrelsen 2016-10-12 Daniel Kling KS 4 

3.  Delgivningar kommunstyrelsen 2016-10-12 Daniel Kling KS 5-63 

4.  Anmälan av delegationsbeslut kommunstyrelsen 2016-10-12 Daniel Kling KS 64-72 

 Beslutsärenden (ej myndighetsutövning) 

5.  Exploateringsavtal - Båstad 109:368 och 109:370 Per Selldén KF 73-121 

 Beslutsärenden (myndighetsutövning eller andra ärenden där allmänheten ej har närvarorätt) 

6.  Detaljplan för Båstad 109:368 och 109:370 m.fl. fastigheter, etapp II - 
Beslut om antagande 

Camilla Nermark KF 122-
207 

7.  Planbesked för Flamman 4 och 5 Henrik Eliasson KS 208-
214 

8.  Planbesked för Repslagaren 22 m.fl. Henrik Eliasson KS 215-
226 

 Beslutsärenden (ej myndighetsutövning) 

9.  Planprioritering hösten 2016 Kristina Bell/Lisa 
Rönnberg 

KS 227-
232 

10.  Översyn av miljötaxa 2017 Lisa Rönnberg/Tina 
Eriksson 

KS 233-
251 

11.  Tomtpriser - Östra Karup 6:7 Per Selldén KF 252-
262 

12.  Tomtpriser - Heden Per Selldén KF 263-
273 

13.  Revidering av köpekontrakt respektive Regler för tomtförsäljning Ingemar Lundström KF 274-
284 

14.  Svar på motion om ny lekplats i Förslöv Jenny Hertsgård KF 285-
288 



Båstads kommun 
Datum 
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Sida 
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 Ärendemening Handläggare Besluts-
instans 

Sidnr 

15.  Delårsrapport 2016-08-31 Johan Lindén KS 289-
340 

16.  Medborgarförslag om att upplåta Strandängsskolans A-hus till ett 
integrationsprojekt 

Henrik Andersson KF 341-
344 

17.  Höjd maxtaxa för avgift enligt socialtjänstlagen (2001:453) 8 kap. § 5 Magnus Ohlsson KF 345-
347 

18.  Begäran från vård- och omsorgsnämnden om ökat anslag till socialt 
innehåll och anhörigstöd 

Ingrid Pettersson KS 348-
352 

19.  Redovisning av partistöd för 2015 Catharina Elofsson KF 353-
456 

20.  Sammanträdesplan för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och 
kommunstyrelsens arbetsutskott 2017 

Olof Nilsson KF 457-
459 

21.  Nytt ärende: Hyreslägenheter i Grevie - KS 460-
461 

22.  Tillgänglighetsguide för Båstads kommun - KS 462-
464 

23.  Beslutsloggar kommunstyrelsen 2016 Daniel Kling KS 465-
470 

Båstad den 5 oktober 2016 

Bo Wendt  
ordförande 

Catharina Elofsson/Daniel Kling 
Sekreterare 
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Datum: 2016-10-04 
Handläggare: Daniel Kling 
Dnr: KS 000007/2016 – 903 
Till: Kommunstyrelsen 
 

Beslutet skall expedieras till: 
-- 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
-- 
 

Samråd har skett med: 
-- 
 

 
Val av justeringsperson kommunstyrelsen 2016-10-12 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens protokoll ska justeras av en person utöver ordföranden. För justeringsper-
sonen ska det utses en ersättare. Justeringen ska ske samtidigt av ordföranden och justerings-
personen på dag och tid som styrelsen beslutar vid varje sammanträde.  

 
I Båstads kommun är önskemålet att kommunstyrelsens protokoll alltid ska justeras av en le-
damot från ”oppositionen”. Justeringsordningen går i ordning, uppifrån och ner, utifrån valpro-
tokollet från kommunfullmäktige. Den person som väljs till ersättare, men inte behöver justera 
det aktuella protokollet, blir istället föreslagen till ordinarie justeringsperson på nästkom-
mande sammanträde. 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
1. Till att justera dagens protokoll väljs Thomas Andersson (L). 

 

2. Till ersättare för justeringspersonen väljs Carolin Gräbner (SD). 

 

3. Protokolljusteringen äger rum tisdagen den 18 oktober kl. 16.00.  
 
 
 
Båstad den 4 oktober 2016 
 
 
Daniel Kling  
Registrator 
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Datum: 2016-10-04 
Handläggare: Daniel Kling 
Dnr: KS 000008/2016 – 903 
Till: Kommunstyrelsen 
 

Beslutet skall expedieras till: 
-- 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
--  
 

Samråd har skett med: 
-- 
 

 
Godkännande av dagordningen kommunstyrelsen 2016-10-12 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunstyrelsens reglemente åligger det ordföranden att ansvara för styrelsens möten 
och dagordningen till sammanträdena. Dagordningen sätts samman av nämndens sekreterare 
och godkänns av ordföranden före utskick.  
 
Aktuellt 
Kommunstyrelsen har att ta ställning till om dagordningen för dagens sammanträde kan god-
kännas. 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
1. Dagordningen godkänns.  
 
 
 
Båstad den 4 oktober 2016 
 
 
Daniel Kling  
Registrator 
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Datum: 2016-10-04 
Handläggare: Daniel Kling 
Dnr: KS 000004/2016 – 900 
Till: Kommunstyrelsen 
 

Beslutet skall expedieras till: 
-- 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Anmälda delgivningar.  
 

Samråd har skett med: 
-- 
 

Delgivningar kommunstyrelsen 2016-10-12 
 
1. Inkommen synpunkt angående placering av återvinningscentral. KS 001195/2016-500. 
 
2. Mötesprotokoll nr. 4 med den Ekonomiska och Tekniska delegationen i NSR AB - 2016-09-
08. KS 000270/2016-500. 
 
3. Mötesprotokoll nr. 6 med styrelsen i NSR AB - 2016-09-09 . KS 000270/2016-500. 
 
4. SKL:s förslag till yttrande gällande nytt ersättningssystem för mottagande av 
ensamkommande barn och unga. KS 000973/2016-904.  
 
5. Helsingborgs stads yttrande över promemoria om ett nytt ersättningssystem för mottagande 
av ensamkommande bar och unga. KS 000973/2016-604. 
 
6. Kommunala Pensionärsrådets protokoll 2016-09-14. KS 000624/2016-900. 
 
7. Dom - Laglighetsprövning enligt kommunallagen - Förvaltningsrätten avslår överklagandet - 
Mål nr 1588-16. KS 000262/2016-900. 
 
8. Mötesanteckningar från 2016-09-06 med det kommunala handikapprådet. KS 
000306/2016-900. 
 
9. Socialbidragsstatistik Individ och familj för augusti 2016. KS 000172/2016-600.  
 
10. Socialbidragsstatistik Individ och familj för september 2016. KS 000172/2016-600.    

 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
1. Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna.  
 
Båstad den 4 oktober 2016 
 
Daniel Kling 
Registrator 
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BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

~ Z01fi -09- 3 0 
onr .. ~>. .. S>.~~~~~\ .~~~::: .5~~----~·.:·."' 

 ,.. Bastads kommun 
dS!'": 3i] s2 pter-rb ~~ ~:I "' ~: 35 · (:. 

örde att Båstads kommun planerar att stänga soptippen i Sven stad och 
istäUet öppna en ny vid tagstationen i Förslö v_ Det måste väl ändå vara ett 
dåligt skämt? Om det är sant vill jag p.å det bestämdaste prntestera_ En 
soptipp sl'...a aldrig p laceras s.å nära ett samhälle! Det korr:rner att begräns.3 
r;:::-örslövs. möjligheter att expandera_ Dessutom kornmer det att sprida ~1 .. å!ii;,; 
luh.i över samhälfet. kringflygande skräp_ fis~tmasar oc11 skadedjur_ M·~r1 
kanske det är som vanii9t i Båstad. att man bara för en kortsi·!<tig politik och 
bara tänker pa Båstads centra lort? Inte skulle ni väl fundera på att lägga 
en soptipp vid stationen i Bastad_ fast den ligger betydligt längr e fran 
Bastad centrum än stationen r Förslöv? Tänk iställlet 20-30 år framåt i 
tiden_ [ och med tagstationen och ·det vackra läget med landsbygd runt om 
är Förslöv mycket attraktivt att bo i, speciellt för barnfamiljer. Förstör inte 
de förutsättningar som finns 1genom att placera en soptipp praktiskt taget 
inne i samhället! 

::.-::: Gilla ""' Kom mentera ... h Dela MectcteJanoo ·d • L V 

' . . -.w-,;-.., 
'.• 
~ 

Kronologiskt ... 

Bastads ~ommun Hej ! Tack ro r din synpunkt Ja:g skickar den vidar.e för 
dianefö ling. Vil l du k.onta!<ta en politiker di re ~1 hittar du kontakiup1pgiftema här: 
http:/ibastad.seJ . .i13oliti~'.~ocl1-pave[r(anJhitta -politik:er/Vänli9a 

nä rsn i ngar/Han n a 

Hitta politiker - Båstads komnum 

~!.ST:.] .SE 

Gilfa S\•ara Ta bortfömand:svisning - <·;::1m~c~:rnte-rades :a•.r ....: . .anr:a l!c".'.'ahl ··?J 
AJ -:ie!e-s ny::c::. 

~ !,. i ~l." ! .s f:;- •: er :-: o:-•r··-1en:c .... 
l. Wi 
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Protokoll Nr 4/ 2016 Ekonomiska och Tekniska delegationen i NSR AB 
torsdag 2016-09-08, kl 13:00-16:00 på NSR i Helsingborg 

Närvarande från kommunerna: 
Fredrik Jönsson, Båstad 
Linda Ekström, Helsingborg 
Per Lindqvist, Helsingborg 
Kaj Ling, Höganäs 
Stefan Marthinsson, Ängelholm 
Jan-Inge Nicander, Ängelholm 

Närvarande från NSR: 

BÅSTADS f<OMMUN 
l<ommunstyrelsen 

Kim Olsson, Mats Örth, Anna-Karin Falkenström och Eva-Lena Di.ilow. 

1. Mötets öppnande 
Kim Olsson öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 

2. Godkännande av dagordningen. 
Dagordningen godkändes. 

3. Godkännande av föregående protokoll 
Föregående protokoll godkändes. 

4. Information från respektive kommun 

Bjuv - Ingen närvarande från Bjuv 

Båstad - Uppstartsproblem med nya entreprenören i sommar men nu fungerar det ut till 
kund. 
Stängt en av återvinningsstationerna i kommunen. 

Helsingborg - Konsortialavtalsgruppen börjar bli klara med arbetet av det nya konsortialav
talet. 
Dumpning av sopor i staden har ökat med ca 3 ggr de senaste månaderna. Arbetsledare 
Å VC, Anna-Karin Falkenström önskar att få info med vad det är för avfall för att kunna se 
om det har med bommarna, öppettider eller andra orsaker på återvinningscentralerna att 
göra. 

Höganäs - Kritapåse testet som pågått sedan maj månad har fungerat bra, både miljöarbe
tarna och privatpersonerna är mycket nöjda. 

Åstorp - Ingen närvarande från Åstorp 

Ängelholm- Utsättning av fyrfack-kärl pågår samt inventering av färdvägar. 

1 (4) 
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5. Ekonomiska rapporter 
Kim Olsson informerar om resultatet t.o.m. juli 2016. 

Resultatet för NSR-koncernen visar på en förlust om 5,5 miljoner kronor, vilket är 2,5 miljo
ner kronor sämre än budget. 

Hittills har investeringar för 48 Mkr genomförts. 28 Mkr avser inköp av fyrfackskärl till 
Ängelholm, 8,8 Mkr avser slutreglering av investering för biogasanläggning, 3 Mkr avser 
lakvatten, 2 Mkr avser verksamhetssystem, 4,6 Mkr avser bommar Åvc samt arbetsfordon 
och 1 Mkr i containers. 

6. Marknadsrapporter 

a) Biogasutredningen 

Kim Olsson informerar om resultatet från biogasutredningen för Helsingborg Stad .. 
Uppdraget gällde vilka drivmedel för kollektivtrafiken som är mest fördelaktiga för 
Helsingborg i framtiden. 

b) Radio Television Hongkong 

Kim Olsson informerar om Radio Television Hongkongs besök på NSR och om filmen 
de gjorde vid besöket. 

7. Verksamhetsrapporter 

a) Besöksstatistik på Återvinningscentraler 

Anna-Karin Falkenström informerar om företagsbesöken på Återvinningscentralema sedan 
införandet av bommarna. Endast 1 % utav de förmodade 10% företagsbesöken registrerar sig 
som företag övriga kör in som privatpersoner. Detta medför att företagsbesöken subvention
eras av Renhållningskollektiven. Idag finns ingen gräns för hur många fria besök privatper
sonerna har per år och därför kan företagen köra in som privata utan att betala. 

b) Återvinningscentral Bjuv/Åstorp 

Kim Ols~on informerar om hur det går med Bjuv/Åstorps gemensamma återvinningscentral. 
Nu är de på gång med lokaliseringsplaneringen och har idag 6 olika förslag som alla ligger 
nära kommungränserna. Tidsplanen för hela projektet är att nya återvinningscentralen för
väntas vara klar under kvartal 2 år 2018. 

2 (4) 
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c) Återvinningscentral Båstad 

Kim Olsson informerar om två olika lokaliseringsplaceringar för Båstads nya återvinnings
central som NSR ska välja mellan. 

8. NSR:s miljöchef redovisar bolagets miljöarbete 

Carolina Persson, NSRs miljöchef fick tyvärr förhinder och kunde inte närvara nnder mötet. 

· 9. Renhållningen 

Kim Olsson informerar om renhållningen. 

Båstad - Uppstartsproblemen för den nya entreprenören i Båstads kommun, RagnSells, har 
varit enormt stora men sedan augusti har uppdragen utförts enligt avtal. Arbetsmiljöinven
tering påbörjas i höst. 

Uppstart av ny entreprenör i Ängelholm, RenoNorden har varit av normal karaktär med 
mindre förseningar under sommaren. Utsättning av fyrfacks-kärl pågår och beräknas vara 
klart den 30 september. 

Uppstart av slarnentreprenad har gått bra. 

I Helsingborg pågår montage av fluglock på matavfallsinsatsen. 

10. Vera Park 

a) Avtal med Sustainable Business Hub 

Kim Olsson informerar om samarbetsavtal med Sustainable Business Hub där parterna är 
överens om att utveckla Vera Park till ett ledande center i Europa för cir-kulär ekonomi av
seende innovation och forskning ledande till ökat resursutnyttjande som återanvändning och 
återvinning av insamlat avfall samt från deponier. 

Kim Olsson informerar om att i nya ägardirektivet framställs ägarnas önskan om ökat 
regionalt samarbete kring dagens och morgondagens hantering av förorenade massor. 
Helsingborg Stad önskar att det regionala samarbetet påbörjas snarast med en gemensam 
träff. 

11. Planrapport 

a) Detaljplan Filboma 

Kim Olsson informerar om den nya detaljplanen för Filboma anläggningen. 
I den nya detaljplanen är nu området inritat som industrimark, vilket helt går i linje med 
NSR och Vera Park. 

3 (4) 
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12. Anmälningar 

a) Ansvarig för arkiv och Person och Uppgiftslagen 

Kim Olsson informerar om att han utsett renhållningschef Cecilia Holmblad till ansvarig för 
arkiv och Person och Uppgiftslagen. 

13. Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 

14. Mötet avslutas 
Kim Olsson tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat. 

Nästa möte den 13/10 kl Q~j~Q 11:~0- OCj:oo - 11:00 

Helsingborg 2016-09-08 

Vid protokollet 

Eva-Lena Dillow 

4 (4) 
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Protokoll Styrelsemöte 6/ 2016 med styrelsen i NSR AB 
fredag 2016-09~09, kl. 09:00-12:00 
Valhall Park, Ängelholm · 

BÅSTADS f<OMi\'iLJ~,J 
Kommur1r-~i.·r0:::1t:r 

. 2016 -09- 3 0 
Dnr .. kS.QQQ2J.O/.. 
....... :1016 .. ~. 5.0.0 ... ' ... 

Närvarande: 

Ledamöter: 

Suppleanter: 

Kenneth Lantz, Bemer Lundgren, Anders Månsson, Jessica Andersson, 
Peter Knutsson, Bo Larnbertsson Persson, Renee Sandberg Ohlander, 
Gustaf Wingårdh, Reino Persson, Christer Hansson och Robin Halmberg. 

Niklas Svalö, Claes Wastensson, Henrik Forssell, Lars-Ingvar Johansson, 
Rickard Sallerrno, Sahand Kousha, Cecilia Fransson, Kjell Näslund, 
Rolf Ottosson, Car-Axel Andersson och Lennart Nilsson. 

Personalrepr: 

Övriga: 

Jann Thomasen och Toiwo Henriksson, Transport 
Lennart ]ensen, Unionen 
Lotta Lewis-Jonsson, Sveriges Ingenjörer 

Kim Olsson, VD samt Eva-Lena Diilow, sekr. samt Conny Wettergren, anläggnings
chef, under§ 57 a-b och§ 58, Anna-Karin Falkenströrn, Arbetsledare ÅVC, under 
§ 61a och Carolina Persson, Miljöchef, under§ 62. 

Anmält förhinder: "Kursiv text" 

§ 56 Ordförande Kenneth Lantz förklarar sammanträdet öppnat och konstaterar 
närvarande enligt ovan. · 

Ändring av dagordning, punkt 7 b-c samt punkt 1 la flyttas fram efter punkt 4. 

Beslutar 
att godkänna föreslagen dagordning efter ovan justering 
att ordföranden jämte Gustaf Wingårdh justerar protokollet 
att godkänna styrelseprotokoll 5/ 2016. 
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§ 57 Verksamhetsrapporter 

a) Återvinningscentral Bjuv/Åstorp 

Anläggningschef Conny Wettergren informerar om hur det går med Bjuv/Åstorps 
gemensamma återvinningscentral. Nu är de på gång med lokaliseringsplaneringen 
och har idag 6 olika förslag som alla ligger nära Bjuv samt Åstorps kommungräns. 
Tidsplanen för hela projektet är att nya återvinningscentralen förväntas vara klar 
under kvartal 2 år 2018. 

Beslutar 
att godkänna rapporterna och lägga dem till handlingarna. 

b) Återvinningscentral Båstad 

Anläggningschef Conny Wettergren informerar om två olika lokaliseringar för 
Båstads nya_ återvinningscentral som NSR ska välja mellan. 

Beslutar 
att uppdra åt VD, eller den han sätter i sitt ställe, att bereda ärendet och återkomma 
till styrelsen med förslag till åtgärd och beslut. 

§ 58 Planrapport 

- § 59 

a) Detaljplan Filboma 

Anläggningschef Conny Wettergren informerar om den nya detaljplanen för 
Pilborna anläggningen. I den nya detaljplanen är nu området inritat som industri
mark, vilket helt går i linje med NSR och Vera Park. 

Beslutar 
att godkänna rapporterna och lägga dem till handlingarna. 

Ekonomiska rapporter 
VD Kim Olsson informerar om resultatet t.o.m. juli 2016. 

Resultatet för NSR-koncernen visar på en förlust om 5,5 miljoner kronor, vilket är 2,5 
miljoner kronor sämre än budget. 

Hittills har investeringar för 48 Mkr genomförts. 28 Mkr avser inköp av fyrfackskärl 
till Ängelholm, 8,8 Mkr avser slutreglering av investering för biogasanläggning, 3 
Mkr avser lakvatten, 2 Mkr avser verksamhetssystem, 4,6 Mkr avser bommar Åvc 
samt arbetsfordon och 1 Mkr i containers. 

Beslutar 
att godkänna rapporterna och lägga dem till handlingarna. 
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§ 60 Marknadsrapporter 

a) Biogasutredningen 

VD Kim Olsson informerar om resultatet från biogasutredningen för Helsingborg 
Stad. Uppdraget gällde vilka drivmedel för kollektivtrafiken som är mest fördel
aktiga för Helsingborg i framtiden. 

b) Radio Television Hongkong 

VD Kim Olsson informerar om Radio Television Hongkongs besök på NSR och 
om filmen de gjorde vid besöket. 

Beslutar 
att godkänna rapporterna och lägga dem till handlingarna. 

§ 61 Verksamhetsrapporter 

a) Besöksstatistik på Återvinningscentraler 

Arbetsledare ÅVC Anna-Karin Falkenström informerar om företagsbesöken på 
Återvinningscentralerna sedan införandet av bommarna. Endast 1 % utav de förmo
dade 10% företagsbesöken registrerar sig som företag övriga kör in som privatperso
ner. Detta medför att företagsbesöken subventioneras av Renhållningskollektiven. 
Idag finns ingen gräns för hur många fria besök privatpersonerna har per år och där-

för kan företagen köra in som privata utan att betala. 

Beslutar 
att uppdra åt VD att ta fram förslag och återkomma till styrelsen för beslut. 

§ 62 NSR:s miljöchef redovisar bolagets miljöarbete 

Miljöchef Carolina Persson presenterade sig för styrelsen och redovisar vad som är 
aktuellt inom miljön på NSR. 

Beslutar 
att godkänna rapporterna och lägga dem till handlingarna. 
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§63 Renhållningen 
VD Kim Olsson informerar om renhållningen. 

Båstad - Uppstartsproblemen för den nya entreprenören i Båstads kommun, 
RagnSells, har varit enormt stora men sedan augusti har uppdragen utförts enligt av
tal. Arbetsmiljöinventering påbörjas i höst. 

Uppstart av ny entreprenör i Ängelholm, RenoNorden har varit av normal karaktär 
med mindre förseningar under sommaren. Utsättning av fyrfacks-kärl pågår och be
räknas vara klart den 30 september. 

Uppstart av slamentreprenad har gått bra. 

I Helsingborg pågår montage av fluglock på matavfallsinsatsen. 

Beslutar 
att godkänna rapporterna och lägga dem till handlingarna. 

§ 64 Vera Park 
a) Avtal med Sustainable Business Hub 

VD Kim Olsson informerar om samarbetsavtal med Sustainable Business Hub där 
parterna är överens om att utveckla Vera Park till ett ledande center i Europa för cir
kulär ekonomi avseende innovation och forskning ledande till ökat resursutnyttjande 
som återanvändning och återvinning av insamlat avfall samt från deponier. 

VD Kim Olsson informerar om att i nya ägardirektivet framställs ägarnas önskan om 
ökat regionalt samarbete kring dagens och morgondagens hantering av förorenade 
massor. Helsingborg Stad önskar att det regionala samarbetet påbörjas snarast med 
en gemensam träff. 

Beslutar 
att godkänna rapporterna och lägga dem till handlingarna. 

§ 65 Anmälningar 
a) Ansvarig för arkiv och Person och Uppgiftslagen 

VD Kim Olsson informerar om att han utsett renhållningschef Cecilia Holmblad till 
ansvarig för arkiv och Person och Uppgiftslagen. 

Beslutar 
att godkänna rapporterna och lägga dem till handlingarna. 
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'· 

§ 66 Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 

§ 67 Avslutning 

® 

Ordförande Kenneth Lantz tackar för visat intresse och förklarar mötet 
avslutat. 

Helsingborg 2016~09-09 

Vid protokollet 

f?wctlerc, J)c/uw 
Eva-Lena Diilow 

Justeras: 
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Sveriges 
Kommuner 
och Landsting 

Avdelningen för ekonomi och styrning 

Signild Östgren 

Avdelningen för vård och omsorg 

Elisabeth Melin 

Ove Ledin 

Avdelningen för juridik 

Emilia Danielsson 

Avdelningen för utbildning och arbetsmarknad 

Mia Hemmestad 

Karin Perols 

FÖRSLAG TILL YTTRANDE Vårt dnr: 
2016-07-10 16/03623 1 (17) 

A2016/01307/I Bilaga 1 
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Ett nytt ersättningssystem för mottagande av 
ensamkommande barn och unga (Promemoria 2016-
06-21) 

Sammanfattning 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) anser att tidplanen för införandet av ett nytt 
ersättningssystem är alldeles för kort, det krävs en längre omställningstid och därför 
föreslår SKL att det nya systemet införs tidigast från den 1 januari 2018. 
Flyktingpolitiken är ett statligt ansvar, så det enda skäliga är att staten ersätter 
kommunerna för den uppsägningstid och de omställningskostnader som följer. 

SKL anser att det behövs en konstruktiv diskussion om hur samhället ska se på 
gruppen ensamkommande barn och unga. SKL anser att det finns risk att dagens 
system behandlar alla ensamkommande barn och unga som en grupp och sätter in 
insatser de inte alltid är i behov av. Det stora mottagandet av ensamkommande barn 
och unga 2015 innebär en helt ny situation och utmaning för landets socialtjänster, 
varför nya åtgärder är rimliga. 

SKL anser att ett ändrat ersättningssystem kommer att innebära nya förhållnings- och 
arbetssätt inom socialtjänsten, vilket kan leda till insatser och stöd som är bättre 
utformat för den unge. Socialtjänstens insatser bygger på individuell bedömning av 
enskildas behov, och det nya förslaget kan ge socialtjänsten stölTe flexibilitet i att mer 
fokusera på vaije persons individuella styrkor än på omhändertagande och behandling 
av problem när insatsen inte måste utgå från placering med stöd av SoL. 

SKL anser att det saknas konsekvensanalys av förslaget om att asylsökande 
ensamkommande som fyller 18 år som regel ska överföras till Migrationsverkets 
anläggningsboende. SKL anser att det måste vara Migrationsverkets ansvar att se till 
att det finns anläggningsboenden som är anpassade efter denna grupps behov. 

SKL anser att det om förslaget genomförs bör införas en reglering om att 
Migrationsverket är skyldigt att placera ensamkommande ungdomar som fyller 18 år i 
ett anläggningsboende i den kommun där de tidigare varit placerade enligt 
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socialtjänstlagen (2001 :453) (SoL). SKL anser också att om den unge beviljas 
uppehållstillstånd och anvisning sker enligt lagen (2016:38) om mottagande av vissa 
nyanlända invandrare för bosättning (bosättningslagen), ska den unge som huvudregel 
anvisas till samma kommun, och att detta räknas av på kommunens tilldelade 
anvisningstal. 

SKL anser att staten ska ta det fulla ansvaret för boende i ankomstfasen. 

SKL tillstyrker att ersättning för beredskap och kapacitet i mottagandet delas upp i en 
fast del som måste räknas upp med löner och priser samt en rörlig del som måste 
utvecklas och göras så enkel som möjligt. Båda delarna måste indexregleras. Det 
måste vara tydligt vilka belopp som avses i den rörliga delen, vilken prognos som 
avses samt när utbetalning ska ske. 

SKL tillstyrker modellen med schablonbelopp för tillfälligt mottagande i 
ankomstkommunen, men anser att beloppet 3 000 kronor per barn är för lågt och att 
det ska vara en automatiskt utbetald schablonersättning. SKL anser att 
ankomstkommuner med ett stort tillfälligt mottagande måste ges mer stabila 
förutsättningar för beredskapskapacitet. 

SKL tillstyrker schablonersättning som modell för mottagande i 
anvisningskommunen, men anser att 52 000 kronor per barn är för lågt beräknad. SKL 
anser också att schablonersättningen ska specificeras, dvs. vilka kostnader som avses 
ska redovisas. SKL anser vidare att en gemensam beräkning och förhandling måste 
göras om beloppets storlek. 

SKL tillstyrker schablonen för när uppehållstillstånd beviljas, 30 000 kronor, och att 
denna schablon kan fördelas med hälften vardera till anvisnings- och 
placeringskommun om barnet är placerat i annan kommun. 

SKL tillstyrker schablonersättning som modell för dygnsplacering, men anser 1 350 
kronor per dygn vara för lågt beräknad. SKL anser att 1 700 kronor per dygn 
motsvarar en rimlig ersättning. 

SKL tillstyrker att ersättning utgår för faktiska kostnader i vissa fall och anser att 
Migrationsverket, inom ramen för sin prövning, inte ska kunna göra någon bedömning 
av den unges vårdbehov. 

SKL tillstyrker schablon som modell för unga 18-21 år, men anser beloppet 750 
kronor vara för lågt eftersom räkneexemplet bygger på ett mycket högt antagande om 
andelen stöd boenden och egna boenden. SKL anser 1 100 kronor vara en lämplig 
ersättningsnivå. SKL avstyrker en koppling till studiehjälp. 

SKL anser att regeringen med förslagen om sänkta schabloner styr kommunen boti 
från att göra en individuell bedömning av barn och ungas behov för att i stället besluta 
utifrån regelverket för statlig ersättning. Risken med detta blir att de ensamkommande 
barnen och ungdomarna inte får den vård och det stöd de har behov av vilket kan få 
långsiktiga konsekvenser. 
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SKL anser att det i en extraordinär situation måste finnas möjligheter att återsöka 
extrakostnader. 

SKL anser att regeringen i ett förordningsmotiv ska klargöra och förtydliga reglerna i 
förordningen och ge besked om hur förordningen ska tolkas och tillämpas. 

Bakgrund 

Regeringen har den 21 juni 2016 skickat ut ett förslag till nytt ersättningssystem för 
mottagandet av barn och unga. Remissen ska vara besvarad den 24 augusti 2016. 
Utgångspunkter för ett nytt ersättningssystem ska enligt regeringen vara ett förenklat 
regelverk med fler schablonersättningar, minskad administrativ börda och förbättrade 
planeringsförutsättningar. De senare ska, enligt promemorian, förbättras genom ökad 
förutsägbarhet i fråga om vilken ekonomisk ersättning kommunen är berättigad till 
och när utbetalningen kommer att ske. 

Nuvarande ansökningsförfarande leder till eftersläpningar i utbetalning av ersättningar 
eftersom kommunen har förhållandevis lång tid på sig att ansöka om ersättning och 
Migrationsverkets handläggningstider är långa. Bedömningen är att ett system som i 
huvudsak 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. Det nya systemet är också tänkt att 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. 

Under 2014 och 2015 har antalet ensamkommande barn ökat kraftigt och regeringens 
förs lag till nytt ersättningssystem är därför tänkt att dämpa kostnads utveckling. 

Föreslaget nytt system 

Ersättning för beredskap och kapacitet i mottagandet 

Det kommer enligt förslaget att betalas ut en fast del om 500 000 kronor per kommun 
och år, vilken betalas ut i bö1jan av året. En rörlig del som motsvarar 7 dagars 
ersättning för de platser som kommunen beräknas få anvisade enligt 
Migrationsverkets fastställda andel för kommunen . Priset per dygn och efter vilken 
prognos som beräkningen ska utgå ifrån eller när utbetalning ska ske framgår inte av 
promemorian. Enligt muntlig information som delgetts SKL:s tjänstemän ska 
dygnskostnaden vara 1 350 kronor och februariprognosens mittersta antagande ska 
gälla samt att utbetalning ska ske efter februariprognosen för helår. 

Systemet med överenskommelser samt de ersättningar kommunerna får för att ingå 
överenskommelser om mottagande och ersättningar för överenskomna platser tas boii. 
Stödinsatser av förebyggande karaktär ska räknas in i schablonen. 
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SKL anser att den fasta ersättningen måste revideras eftersom det dels inte finns 

någon koppling till mottagandets storlek, dels att bidraget inte har räknats upp med 

löner och priser. Bidraget är skapat i en tid då mottagandet räknades i hundratal och 
inte i tiotusental. 

SKL förutsätter att den rörliga delen baseras på huvudscenariot i Migrationsverkets 

februariprognos och gäller för tolv månader, och att utbetalning sker när den aktuella 

perioden startar den 1 mars varje år. Detta för att ge kommunen stabila 

planeringsförutsättningar och för att kommunen inte ska behöva ligga ute med pengar. 

I Mottagandeutredningen (2015 :02) förutsätter SKL att en utvärdering av det nya 

systemet görs. 

SKL har uppmärksammat att dagens fördelningsmodell inte fungerar så som den är 

tänkt, vilket särskilt måste beaktas om den rörliga delen knyts till andelens storlek, 

enligt den nya anvisningsmodellen. 

SKL anser att det innebär kraftigt försämrade ekonomiska och planeringsmässiga 

förutsättningar för kommunerna när systemet med överenskommelser tas bort. 

Överenskommelserna har bland annat gett kommunen viss möjlighet att skapa en 
inriktning på sitt mottagande av ensamkommande barn, till exempel genom att ha 

särskilda verksamheter för flickor. Regeringens förslag är alldeles för otydligt när det 

gäller hur denna möjlighet fortsättningsvis ska kunna upprätthållas. Det är orimligt att 

samtliga kommuner ska kunna ha särskild kapacitet att ta emot till exempel flickor. 

SKL anser att det därför behövs ett tydligt regeringsuppdrag till Migrationsverket för 

att säkerställa hänsyn till detta vid anvisande av ensamkommande till kommunen. 

Schablonersättning till ankomstkommuner för tillfälligt mottagande av 
asylsökande ensamkommande barn 

Det kommer enligt förslaget att betalas ut en schablonersättning på 3 000 kronor per 

dygn och mottaget barn för tillfälligt mottagande. Ersättningen bör betalas ut 

kvartalsvis i efterskott efter ansökan och ersättning bör utgå för de dygn barnet vistas i 

kommunen dvs. till dess barnet har tagits om hand av anvisningskommunen. 

Nuvarande årliga ersättning om 500 000 kronor ingår i schablonen liksom 

extraordinära kostnader, som ankomstkommuner idag kan söka. 

De ersättningar som finns i 7 och 11 §§ i förordningen (2002: 1118) om statlig 

ersättning för asylsökande m.fl. tas bort. 7 § innehåller ersättning för obelagda platser 

med 1600 kronor/dygn och ytterligare 300 kronor/dygn för belagda platser samt 1000 

kronor/dygn i stödboenden. Bestämmelsen innehåller också ersättning för utredningar 

för placering av barnen. 11 § innehåller ersättningar för extraordinära kostnader och 

förebyggande stödinsatser. 
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SKL anser att staten ska ta det fulla ansvaret för boende i ankomstfasen. Idag har 
Migrationsverket bland annat ansvar för att registrera, åldersbedöma och anvisa 
barnen till en kommun. Detta ansvar behöver enligt SKL utvidgas med ett ansvar för 
ankomstboenden. Staten har genom stordrift större möjligheter att på ett mer 
kostnadseffektivt sätt upphandla och driva ankomstboenden. Detta skulle ge 
anvisningskommunen bättre förutsättningar att bereda barnet bästa möjliga 
mottagande utifrån en enskild bedömning med barnets bästa i centrum. 

SKL anser inte att den nuvarande årliga ersättning på 500 000 kronor som de nio 
utsedda ankomstkommunerna får för tillfälligt mottagande ska ingå i 
schablonersättningen på 3 000 kronor per dygn. Den nuvarande fasta ersättningen 
motsvarar 1 370 kronor per dygn. De återstående 1 630 kronorna ska ersätta samtliga 
de kostnader som kommunerna idag återsöker enligt 7 och 11 §§förordningen om 
statlig ersättning för asylsökande m.fl. SKL bedömer att det innebär en 
underfinansierad verksamhet. Att ersättningen betalas ut i efterskott och då beräknat 
på faktiskt antal mottagna barn innebär att ankomstkommunen saknar rätt 
förutsättningar för beredskapskapacitet. De ankomstkommuner som har en stor andel 
tillfälligt mottagande måste ges mer stabila planerings- och beredskapsförutsättningar. 
Den föreslagna ersättningen bör betalas ut direkt i efterskott med ett schabloniserat 
belopp. 

SKL anser att det måste finnas kvar en möjlighet för kommunerna att återsöka både 
faktiska och extraordinära kostnader enligt 7 och 11 §§ förordningen om statlig 
ersättning för asylsökande m.fl . Situationen i ankomstkommunerna under hösten 2015 
har visat på behovet av flexibilitet i systemet. 

Det måste i ett förordningsmotiv klargöras om det med ankomstkommun avses alla 
kommuner där ett asylsökande ensamkommande barn först ger sig ti Il känna. 

Schablonersättning för mottagande av asylsökande ensamkommande 
barn i anvisningskommun 

Det kommer enligt förslaget att betalas ut en schablonersättning på 52 000 kronor per 
barn till anvisningskommunen. Ersättningen avser att täcka kostnader för transporter 
av barn, socialtjänstens utrednings- och uppföljningskostnader, tolk.kostnader, 
kostnader för god man och andra relaterade kostnader. När det gäller 
schablonersättningen på 52 000 kronor ska denna betalas ut automatiskt till 
anvisningskommunen när barnet har tagits emot. 

Förbundets ställn ingstagande 

SKL anser att denna schablon är alldeles för låg. 

Exempel: 
Kostnader för utredning 
God man, arvode 

3 1 000 - 3 9 000 
31 500 

(HVB- placering resp . familjehem) 
(2000 kr/mån och po-pålägg) 
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Den föreslagna schablonersättningen täcker, inte ens socialtjänstens kostnader för 
utredning och arvode för god man. 

Ett ensamkommande barn behöver stöd från samhället med en gång och lagstiftaren 
har ålagt socialnämnden att ansvara för detta. Socialtjänsten ska därmed omgående 
tillhandahålla boende och andra stödinsatser till barnen. Socialnämndens åtagande för 
ett ensamkommande barn kan vara mångårigt. Den föreslagna schablonersättningen är 
ett engångsbelopp som inte tar hänsyn till socialtjänstens kontinuerliga insatser över 
tid. Långa handläggningstider hos Migrationsverket gör att tiden i asyl kan bli mycket 
lång. Utöver utredningskostnader i samband med placering tillkommer en rad andra 
kostnader för socialtjänsten, vilka SKL bedömer saknar täckning i både den föreslagna 
schablonersättningen och i den schablonersättning om 30 000 kronor som utgår när 
uppehållstillstånd har beviljats. Placering enligt SoL ska följas upp och placeringen 
omprövas två gånger per år eller oftare beroende på barnets behov. Omplaceringar och 
nya utredningar är inte ovanliga. Utöver placering kan barnet eller den unge behöva 
andra stödinsatser, vilka ska utredas, planeras och följas upp. Dokumentation, 
administration, transpotier etc . är exempel på andra kostnader i socialtjänstens 
mottagande av ensamkommande barn och unga. 

Det finns även kostnader som kommunen har för mottagandet av ensamkommande 
barn som med nuvarande regelverk inte har ersatts på grund av att kostnaderna inte 
har ansetts ha ett tillräckligt samband med själva vården. SKL anser att kommunerna 
ska få adekvat ersättning för alla kostnader förknippade med att säkerställa en trygg 
och säker vård, tex handledning, kompetensutveckling och kostnader av administrativ 
ati. Det är uppenbati att regeringen inte har tagit hänsyn till denna typ av kostnader 
vid uträkningen av schablonersättningen. 

SKL anser att den föreslagna regleringen kring schablonersättning till 
anvisningskommunen medför att anvisningskommunen i denna del får ersättning för 
kostnader som den inte har, samtidigt som kommunen där barnet vistas har kostnader 
som den inte får ersättning för . Ett tydligt exempel på detta är att det av 11 § lagen 
(2005 :429) om god man för ensamkommande barn (Lgeb) och 11 kap. 25 § 
föräldrabalken (FB) följer att överförmyndaren i den kommun där barnet vistas är 
behörig i frågor om godmanskap. Det är även vistelsekommunens socialnämnd som 
enligt 3 § Lgeb är behörig att ansöka om god man. Någon koppling till 
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vistelsebegreppet enligt SoL eller lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande 
m.fl. (LMA) finns inte. Placeras ett barn i en annan kommun är det därmed 
överförmyndaren i den kommunen som är ansvarig för frågor om godmanskap. 

Regeringen har angett att schablonersättningen bör avse vissa särskilda kostnader och 
"andra relaterade kostnader" . Det anges inte vad sådana andra relaterade kostnader är 
för något. Det finns även med nuvarande regelverk brister vad gäller ersättningen till 
kommuner som måste beaktas vid fastställande av schablonbeloppet. Regeringen 
skriver i promemorian (ses. 35) att kommunen får ersättning för faktiska kostnader 
som avser bl.a. god man för ensamkommande barn. Detta är enligt SKL inte korrekt. 
Den ersättning som betalas ut enligt nu gällande regelverk för kostnader som är 
kopplade till godmanskap är inte tillräcklig för att täcka de faktiska kostnader som 
överförmyndaren/kommunen har för de gode männen. Kommunen får exempelvis inte 
ersättning för utbildningskostnader trots att överförmyndaren har ett ansvar för att 
bl.a. gode män erbjuds den utbildning som behövs, se 19 kap. 18 § FB. Inte heller 
administrationskostnader ersätts. SKL anser att det vid beräkningen av 
schablonersättningen måste tas hänsyn till att den ersättning som utbetalas idag är för 
låg vad gäller kostnader för god man för ensamkommande barn. 

SKL anser att det i förordningsmotivet ska specificeras vilka kostnader regeringen 
avser att schablonersättningen ska täcka. 

Ytterligare 30 000 kronor per barn utgår när uppehållstillstånd ges och beloppet avser 
att täcka kostnader för särskilt förordnad vårdnadshavare och särskilda kostnader inom 
socialtjänsten. Problem kan uppstå om ett barn placerats i en annan kommun. I 
samband med uppehållstillstånd rar kommunen där boendet är beläget kostnader för 
tillsättande av särskild förordnad vårdnadshavare. Det är därför rimligt att detta bidrag 
fördelades på anvisnings- och vistelsekommun. 

Schablonersättning per dygn för mottagande av ensamkommande barn 

Enligt förslaget kommer för asylsökande och barn med uppehållstillstånd en 
schablonersättning om 1 350 kronor per dygn att utgå till anvisningskommunen. 
Ersättningen föreslås betalas ut automatiskt per kvaiial i efterskott tills barnet fyller 18 
år eller tills kommunen inte längre har kostnader för barnet. Enligt prop. 2015/16:43 
Stödboende en ny placeringsform för barn och unga är stödboende tänkt för 
åldersgruppen 18- 20 år, men kan om det finns särskilda skäl även gälla för barn i 
åldern 16-17 år. Rätten till ersättning upphör om kommunens kostnader för barnet 
upphör eller om barnet återförenas med sina föräldrar. Beräkningen av 1 350 kronor 
per dygn bygger på antaganden om en fördelning av individer på olika boenden. 

Förbundets ställningstagande 

SKL anser att de räkneexempel som anges i promemorians konsekvensanalys endast 
syftar till att beloppet 1 350 kronor ska bevisas. De belopp som räknas fram utgår från 
framtida antaganden om olika placeringsformer. Grunden för kostnadsantagandena 
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avser utbetalda ersättningar från Migrationsverket, inte vad kommunerna faktiskt har 
ansökt om. Beräkningarna utgår också från år 2014, även om genomsnittskostnaden 
med rätta har räknats upp till 2017 års nivå. SKL anser att den antagna fördelningen 
med drygt 30 procent av 16-17-åringar i stödboenden inte är godtagbart som 
beräknings underlag. 

SKL har genom en enkät till kommunerna undersökt vad kostnaderna i genomsnitt 
ligger på per dygn. Enkäten avsåg kvartal tre år 201 S och genomsnittskostnaden för 
placering för asylsökande ensamkommande och ensamkommande med 
uppehållstillstånd uppgick till 1700 kronor per dygn. SKL anser att den ersättningen 
bättre skulle motsvara nuvarande behov. Det innebär en sänkning från nuvarande 
schablon med 10 procent, vilket innebär en besparing för staten. 

SKL anser att det är positivt att gå mot enhetliga schabloner och automatiska 
utbetalningar, både för att minska den administrativa bördan och för att skapa bättre 
förutsägbarhet i vilken ekonomisk ersättning kommunerna kommer att få och när. Den 
eftersläpning av utbetalningar som råder i nuvarande system är oacceptabel, och i den 
meningen kan den föreslagna modellen för ersättningssystemet skapa bättre 
planeringsförutsättningar för kommunerna. Det krävs dock noggranna förberedelser 
och kontroller för att "automatiserade" utbetalningar ska komma att fungera. 

SKL anser inte att förslagets utfästelser om värnad och upprätthållen kvalitet, trygghet 
och säkerhet i mottagandet uppfylls genom att staten kraftigt sänker schabloner och 
ersättningsnivåer. 

SKL anser inte att förslagets utfästelser om att barnperspektivet är viktigt, att 
mottagandet av ensamkommande barn och unga inte får leda till undanträngning av 
andras behov och att mottagandet måste vara långsiktigt, överensstämmer med de 
föreslagna ändringarna. Det saknas enligt SKL en seriös och väl underbyggd 
konsekvensanalys av de stora förändringar som förslagen innebär för kommunernas 
möjlighet till ett långsiktigt hållbart mottagande av barn och unga och vilka 
konsekvenser förslagen får för barnen och de unga själva. Mottagandeutredningen 
(201 S :02) har i uppdrag att föreslå åtgärder för att skapa ett sammanhållet system för 
mottagande och bosättning av asylsökande och nyanlända. I översynen ingår även att 
förbättra systemet för ersättning till kommuner och landsting. Det hade enligt SKL 
varit önskväti om dessa förslag istället behandlats inom ramen för denna utredning så 
att ett bättre helhetsperspektiv hade kunnat uppnås . 

Förslaget syftar enligt regeringen till att underlätta för kommunerna att ge tillräckligt 
stöd till barn, varför ändringar av ersättningar som kan påverka vilka former av 
boenden som erbjuds enligt förslaget i första hand avser unga över 18 år. Trots detta 
bygger räkneexemplen på att ungefär var tredje 16-17-åring ska placeras i 
stödboende. Detta trots att det enligt 6 kap. 1 § SoL krävs särskilda skäl att placera i 
stödboende. För unga över 18 år räknar regeringen med att ca 80 procent ska bo i 
stödboende eller vara utan placering med stöd av SoL. Genom detta resonemang och 
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dessa förslag styr regeringen via en sänkning av schablonen kommunen bort från att 
göra en individuell bedömning och i stället besluta utifrån regelverket för statlig 
ersättning. 

SKL tillstyrkte regeringens förslag om införande av stödboende även för ungdomar i 
åldern 16-17 år, med tillägget att det krävs särskilda skäl för att i så låg ålder placeras i 
ett stödboende. SKL framhöll även att personer under 18 år är att betrakta som en 
särskilt skyddsvärd grupp. Regeringens antaganden om andelen 16-17-åringar som 
kommer att vara mogna och förberedda för placering i stödboende saknar i 
promemorian konkret underlag. 

Huvuddelen av de ensamkommande är idag placerade i HVB. Innan ett barn 
omplaceras till stödboende så måste kommunen dels ordna fram lämpliga lokaler 
enligt gällande regelverk för stödboende, dels göra en individuell bedömning om 
barnet klarar av ett boende utan den omsorg som ges i HVB. Detta innebär ett 
omfattande och resurskrävande arbete för kommunernas socialtjänst. SKL anser att 
det för att klara övergången behövs tid, regeländringar och kunskapsstöd från ansvarig 
myndighet för att genomföra omställningsarbetet. 

Förslaget bygger också på att fler barn ska bo i famiijehem, något som kommunerna 
redan idag har svårt att rekrytera. Särskilt svårt är det att få tag i familjehem för de 
som är i de övre tonåren. SKL:s bedömning är också att en stor andel av ungdomarna 
har speciella behov som bäst tillgodoses genom HVB. Att placera dessa ungdomar i 
ett familjehem riskerar att leda till fler omplaceringar, med bristande kontinuitet och 
ökade kostnader som följd. Detta försvårar också möjligheten för kommunerna att 
attrahera nya och behålla det redan knappa antalet befintliga jour- och familjehem. 

SKL vill uppmärksamma de betydande kostnader som har tillkommit för bevakning 
av fastigheter och andra säkerhetsåtgärder pga. hot mot verksamheterna. 
Försäkringspremier och höjda självrisker är en annan konsekvens av den förändrade 
hotbilden. Samtliga dessa kostnader bärs av kommunerna utan ersättning från staten. 

SKL anser att det även är viktigt att påpeka att ett ensamkommande barn i 
asylprocessen normalt har ett större behov av stöd jämfört med barn som har 
uppehållstillstånd. I detta sammanhang måste även de nya reglerna om tillfälliga 
begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige som träder ikraft den 
20 juli 2016 uppmärksammas. 

Andelen barn och ungdomar som befinner sig i en asylprocess kommer att öka, 
eftersom de barn som får uppehållstillstånd på annan grund än att de är flyktingar 
endast kommer att beviljas uppehållstillstånd i maximalt 13 månader vid första 
prövningen. Ensamkommande barn kommer inte heller med säkerhet veta om deras 
vistelse i Sverige är permanent. SKL anser att en följd av den nya lagstiftningen kan 
vara att ensamkommande barn har ett större behov av stöd och närvaro av personal, 
vilket i sig kan påverka valet av placering. Detta gör regeringens beräkningar om vilka 
andelar av de ensamkommande som ska placeras i olika boendeformer än mer osäkra. 

9 (17) 

24

24



Sveriges 
Kommuner 
och Landsting 

2016-07-10 Vårt dnr: 
16/03623 

Enligt förslaget ska rätten till ersättning upphöra om barnet återförenas med sina 
föräldrar. SKL anser att det är av största vikt att det klargörs när detta sker i 
återföreningsprocessen. Det är inte alltid lämpligt eller möjligt att avsluta en placering 
omedelbart när föräldrarna kommer till landet. Det tar dessutom tid innan de formellt 
registreras som vårdnadshavare. Det måste därför tydligt klargöras i 
förordningsmotivet att ersättning utgår i en övergångsperiod efter att föräldrarna har 
kommit till landet. 

Begränsad möjlighet till ersättning för asylsökande unga i åldern 18-20 
år 

När det gäller asylsökande ensamkommande unga som har fyllt 18 men inte 21 bör 
kommunen enligt förslaget enbart ha rätt till ersättning för dem som är placerade med 
stöd av lagen (1990:52) om särskilda bestämmelser om vård och unga (L VU) eller har 
motsvarande vårdbehov men är placerade med stöd av SoL. Ersättning för faktiska 
kostnader bör betalas ut i efterskott efter ansökan. 

Asylsökande ensamkommande unga som har fyllt 18 år ska i normalfallet bo på en 
förläggning enligt LMA. 

Förbundets ställningstagande 

SKL anser att det saknas en analys av följderna av denna ändring. Regeringen gör 
bedömningen att ensamkommande unga som fyllt 18 år inte längre ska vara placerade 
enligt SoL utan flytta till förläggning. Andra asylsökande ungdomar som blir 18 år 
och vistas på anläggningsboenden är inte ensamkommande, utan bor normalt 
tillsammans med sina föräldrar eller närstående och kan få stöd från dem. De 
ensamkommande ungdomarnas situation skiljer sig på så sätt att de saknar föräldrar i 
landet och godmanskapet upphör när barnet fyller 18 år, se 5 § tredje stycket Lgeb. 
Om en ensamkommande ung vuxen flyttas från ett HVB, familjehem eller stödboende 
till ett anläggningsboende går sannolikt en stor del av detta stöd förlorat. SKL anser 
att det måste säkerställas att denna grupp unga vuxna ändå har tillgång till någon form 
av stöd från vuxna, genom att de exempelvis kan placeras på anläggningsboenden som 
är anpassade utifrån denna grupp med personal, som har kunskap om gruppens 
särskilda behov samt högre personaltäthet. Det måste vara en uppgift för 
Migrationsverket att se till att det finns anläggningsboenden för den här målgruppen. 

Regeringen anger att de ensamkommande ungdomarna som fyller 18 år "i möjligaste 
mån bör[ ... ] erbjudas anläggningsboende i den kommun de vistats i". SKL anser att 
det är av stor vikt att dessa ungdomar får kvarstanna i ett boende i samma kommun för 
att behålla kontinuiteten i vardagen, framförallt vad gäller skolgången. Ett byte av 
skola är olyckligt av flera skäl, särskilt som forskning och erfarenhet tydligt visar på 
genomförd skolgång som en framgångsfaktor för etablering i vuxenlivet. Ett byte av 
skola innebär även merarbete för de skolor som eleven flyttar emellan i form av bl.a. 
dokumentationsöverföring. 
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De ungdomar som flyttar till anläggningsboende kommer dessutom, om 
uppehållstillstånd beviljas, riskera att tvingas byta kommun vid ytterligare ett tillfälle. 
Det finns inga bestämmelser i bosättningslagen som reglerar att de nyanlända i första 
hand ska anvisas till kommunen där anläggningsboendet är beläget eller någon annan 
kommun som den nyanlände har koppling till. De ensamkommande ungdomarna 
riskerar i samband med en sådan anvisning åter ett avbrott i skolgången samt ett 
bostads byte. 

SKL anser att det bör införas en reglering om att Migrationsverket är skyldigt att 
placera ensamkommande ungdomar som fyller 18 år i ett anläggningsboende i den 
kommun där de tidigare varit placerade enligt SoL. Detta med hänsyn till de stora 
olägenheter som en flytt innebär för ensamkommande unga. Undantag från 
huvudregeln kan godtas om det finns särskilda skäl. Sådana särskilda skäl kan vara att 
det saknas anläggningsboenden i den aktuella kommunen eller att det finns ett 
anläggningsboende i en annan kommun som av något skäl är särskilt lämpligt för den 
ensamkommande ungdomen ifråga. SKL anser också att om den unge beviljas 
uppehållstillstånd och anvisning sker enligt bosättningslagen, ska den unge som 
huvudregel anvisas till samma kommun, och att detta räknas av på kommunens 
tilldelade anvisningstal. 

Det saknas i promemorian uppgift om hur processen kring avslut av placering och 
överflytt till Migrationsverkets anläggningsboende ska hanteras. SKL anser att detta 
måste klargöras i ett förordningsmotiv. 

SKL anser att det är positivt att kommunen ska få ersättning för de ungdomar som har 
vårdbehov som kan motivera vård enligt LVU, men som samtycker till vården. 
Bedömningen av när vårdbehovet är av en sådan art görs dock n01malt av 
socialnämnden vid beslut om ansökan om placering och därefter av 
förvaltningsdomstol. Med den föreslagna regleringen förutsätts det att kommunen gör 
denna bedömning i samband med att kommunen väljer att ansöka om ersättning hos 
Migrationsverket. Därefter prövar Migrationsverket kommunens rätt till ersättning. 
SKL hävdar att Migrationsverket inte kan förväntas ha någon kunskap kring 
tillämpningen av LVU och LVU-liknande förhållanden. Migrationsverket ska därför, 
inom ramen för sin prövning, inte heller göra någon bedömning av den unges 
vårdbehov. SKL anser att det är av vikt att detta tydliggörs i förordningsmotivet. 

Schablonersättning för unga i åldern 18-20 år med uppehållstillstånd 

Enligt förslaget kommer anvisningskommunen eller den kommun som ärendet har 
flyttats över till att få en automatiskt utbetald ersättning på 750 kronor per dygn, 
kvaitalsvis i efterskott. Schablonen utgår utan att placeringsbeslut krävs. Den unge ska 
vara folkbokförd, och också fått studiehjälp från CSN för studier på gymnasial nivå 
under någon av månaderna i det kvartal som ersättningen avser. Schablonen är tänkt 
att täcka kostnader för boende, omsorg och eventuell vård och behandling. Studiehjälp 
kan lämnas som längst till och med det första kalenderhalvåret det år den studerande 
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fyller 20 år. Kommunen bör enligt förslaget ha rätt till ersättning för kostnader för 
försötjningsstöd för nyanlända som fyllt 18 men inte 21 år. Kommunens rätt till 
ersättning upphör när en person beviljas etableringsersättning eller om den unges 
föräldrar anländer till Sverige. 

Förbundets ställningstagande 

Forskning och erfarenhet har visat att placerade barn i jämförelse med andra barn har 
höga överrisker när det gäller tex psykisk ohälsa och avbruten skolgång (Vinnerljung, 
B m fl, 2015). Det beror i första hand på att barnen placeras utifrån att de har en 
särskild problematik, och det är detta som socialtjänstinsatserna är avsedda att 
behandla. SKL anser därför att det behövs en konstruktiv diskussion om hur samhället 
ska se på gruppen ensamkommande barn och unga. Idag placeras alla 
ensamkommande enligt SoL. Praxis inom socialtjänsten innebär att de blir kvar i 
placering åtminstone tills de har gått ut gymnasiet. Placering enligt SoL innebär oftast 
ett fokus på omhändertagande och behandling. Många ensamkommande unga är efter 
att ha fyllt 18 år i fortsatt behov av sådana insatser, men många är det inte. Övriga 
placerade barn har en särskild problematik, antingen själva eller i familjesituationen, 
men det har inte alla ensamkommande. 

SKL anser att ett ändrat ersättningssystem kommer att innebära nya förhållnings- och 
arbetssätt inom socialtjänsten, vilket kan leda till insatser och stöd som är bättre 
utformat för den unge. Att gå från vårdplan till handlingsplan för utbildning, arbete 
och ansvarstagande innebär ett skifte från ett mer generellt omhändertagande till att 
fokusera på de individuella styrkorna som vaije person har. 

SKL anser också att nya förhållnings- och arbetssätt kan vara berikande för den 
sociala barn- och ungdomsvården i sto1t, något som kan komma även andra barn i 
samhällsvård till gagn. Genom att fokusera på styrkorna hos de ensamkommande unga 
som är mogna att klara sig utan behandling eller utpräglat vuxenstöd, kan 
kommunerna utveckla nya kreativa lösningar när det gäller boendeformer utan 
placering med stöd av SoL. 

I utredningen Barn och ungas rätt vid tvångsvård (SOU 2015 :71) föreslogs att 
socialnämndens särskilda ansvar för stöd och hjälp för dem som ska ha en egen bostad 
ska gälla tills den unge fyller 22 år, oavsett om vården getts med stöd av SoL eller 
L VU. SKL klargjorde i sitt remissyttrande att vård av barn och unga avslutas pga. att 
målen i vårdplanen är uppfyllda, inte pga. att barnet uppnår en viss ålder. Individuell 
bedömning av den unges behov ska självklatt även fmtsättningsvis gälla också 
ensamkommande barn och unga. Socialtjänsten ska inte särskilja hela grupper, inte 
heller erbjuda insatser på gruppnivå. SKL anser dock att det finns risk att dagens 
system behandlar alla ensamkommande barn och unga som en grupp och sätter in 
insatser de inte alltid är i behov av. Det stora mottagandet av ensamkommande barn 
och unga 2015 innebär en helt ny situation och utmaning för landets socialtjänster. Det 
är därför rimligt att socialtjänsten utvecklar nya anpassade förhållnings- och 
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arbetssätt, och att mottagandet och etableringen av de ensamkommande i högre grad 

blir hela kommunens och samhällets ansvar. 

SKL delar i ett längre perspektiv regeringens bedömning att följdeffekterna av 
förslagen på sikt kommer att ge den sociala barn- och ungdomsvården en betydande 

avlastning. Genom att fokusera mer på eget ansvarstagande hos de unga frigörs 

resurser att arbeta med de barn med särskilda behov som den sociala barn- och 

ungdomsvården i huvudsak är ämnad att stötta. 

SKL anser dock inte att denna omställning låter sig göras enbart genom de föreslagna 

ändringarna i ersättningssystemet och inte utan en väl tilltagen omställningsfas samt 

omfattande kunskapsstöd och vägledning från ansvariga myndigheter. 

Socialsekreterares arbetssituation kommer att påverkas i grunden, med nya och svåra 

bedömningar av ensamkommande barn och unga i relation till andra placerade barn 

och unga. Det kommer att behövas kunskapsstöd och vägledning från ansvariga 

myndigheter, ett tidskrävande arbete som beslut om tidpunkt för ikraftträdande måste 

ta hänsyn till. 

SKL inser att många i gruppen ensamkommande unga har stora behov och står inför 

betydande utmaningar när det gäller att etablera sig på arbetsmarknaden . Forskning 
och erfarenhet visar på vikten av gymnasiekompetens (Vinnerijung, B m fl, 2015). 

Minskat vuxenstöd på grund av sänkta schabloner och ersättningar riskerar att 

försämra de ensamkommandes förutsättningar att lyckas med studier och etablering. 

SKL anser att den föreslagna ersättningsnivån är så låg att det innebär en uppenbar 

risk för att denna grupps behov av ekonomiskt bistånd på sikt ökar och förlängs, med 
avsevärda kostnader för kommunerna som följd. Det är viktigt att ersättningsnivån ger 

förutsättningar för att ett sådant ogynnsamt beroendeförhållande för unga när de ska 
etablera sig i vuxenlivet förhindras. 

I regeringens räkneexempel antas runt hälften av de unga över 18 år placeras utan stöd 

av SoL dvs. att de hittar eget boende eller får tillgång till olika boendealternativ via 

kommunen. Det råder idag enligt Boverkets statistik bostadsbrist i närmare 250 av 

landets 290 kommuner. SKL anser att förutsättningen för kommunen att hitta mindre 

kostsamma boendelösningar är begränsad, med risk för underfinansiering i den 

statliga ersättningen. 

Regeringen antar också i sina räkneexempel att 30-40 procent av ensamkommande 

över 18 år ska kunna bo i stödboende. Antagandets grund redovisas inte . SKL vill 

också uppmärksamma regeringen på att Statens institutionsstyrelse, SiS, i sin 

redovisning (Dnr. 1.1.1 -3398-2015) av regeringsuppdrag 2015/06476/FST bedömde 

dygnskostnaden för stöd boende till 800-1 400 kronor. (Dygnskostnaden för HVB 

uppskattades till minst 2 000 kronor per dygn .) 

SKL anser att en schablon på 1 100 kronor per dygn är en rimlig ersättningsnivå, 

vilket innebär en fytiioprocentig besparing för staten. SKL tillstyrker också en 

automatiserad utbetalning av schablonen. Det framgår dock inte hur regeringen har 
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tänkt kring hur den föreslagna schablonersättningen ska hanteras av kommunen. Det 
framstår som oundvikligt att det kommer att innebära ökad belastning för ekonomiskt 
bistånd. SKL menar att regeringen i ett förordningsmotiv behöver precisera hur 
hanteringen ska gå till. 

SKL anser dessutom att förslaget är onödigt komplicerat och riskerar att bli både 
oförutsägbai1 och administrativt belastande för kommunerna. SKL anser inte att 
schablonen ska kopplas till att ungdomen får studiehjälp, utan att den måste betalas ut 
för alla ungdomar utan föräldrar i landet som har fyllt 18 år men inte 21 år. Det är 
dock rimligt att ersättningen till kommunen upphör om ungdomen påbötjar 
etableringsinsatser och får etableringsersättning eller om ungdomens föräldrar 
folkbokför sig i landet. 

Förslagets krav på studiehjälp för schablonersättning motiveras i promemorian med att 
ersättning inte ska betalas ut för unga som är självförsörjande. SKL bedömer dock att 
andelen självförsötjande personer i den aktuella gruppen är så begränsad att en 
schablonersättning utan koppling till studiehjälp inte medför att kommunen skulle få 
en obefogat hög ersättning. SKL vill också bestämt framhålla att det inte saknas någon 
drivkraft i landets kommuner att erbjuda och motivera ensamkommande ungdomar att 
fullfölja gymnasieutbildning. Det finns en stor medvetenhet i landets kommuner om 
vikten av att motivera ungdomar att utbilda sig för att uppnå en god integration, 
etablering och möjlighet till egen försö1jning på sikt. Ytterligare ekonomiska 
drivkrafter för kommunen i denna del är därför inte nödvändiga. 

SKL ser vidare en stor risk att promemorians förslag innebär en ökad administration i 
kommunerna genom kopplingen till studiehjälp. Beroende på när under ett år som en 
nyanländ ungdom bosätter sig i kommunen, och om denne redan går i skolan eller ska 
påbörja sina studier i kommunen efter flytt från en annan kommun, kan rätten till 
schablonersättning påverkas. Om rätt till studiehjälp upphör och kommunen inte har 
rätt till schablonersättning, måste kommunen enligt promemorians förslag retroaktivt 
sammanställa och återsöka kostnader för försötjningsstöd. 

Förslaget innebär dessutom att möjligheten till schablonersättning för ungdomar efter 
vå11erminen det år då de fyller 20 år upp till att de fyller 21 år helt tas bort, vilket SKL 
avstyrker. När föräldrar finns i landet har dessa försötjningsansvaret för denna 
åldersgrupp om ungdomen fortfarande går i skolan. En schablon som gäller upp till 21 
år bidrar till att ge ensamkommande ungdomar liknande förutsättningar som andra 
barn med föräldrar i landet i överensstämmelse med 7 kap. 1 § FB. 

Kommunens rätt till ersättning för ensamkommande unga med uppehållstillstånd ska 
enligt regeringens förslag upphöra om den unges föräldrar anländer till Sverige. SKL 
anser att det är viktigt att det i förordningsmotivet tydliggörs vad som menas med att 
föräldrarna "anländer till Sverige". Vårdnadshavare har normalt en 
underhållsskyldighet för unga som går i skola upp till 21 års ålder. Om den unges 
föräldrar anländer som asylsökande finns det dock normalt inga förutsättningar för 
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dem att fullfölja denna underhållsskyldighet. Med anledning av de nya reglerna som 
begränsar möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige som träder ikraft den 20 juli 
2016 är det troligt att andelen anhöriga som får uppehållstillstånd pga. anknytning 
minskar och att en större andel kommer till Sverige som asylsökande . SKL anser att 
kommunen ska ha rätt till ersättning fram till dess att den unges föräldrar har kommit 
till Sverige och folkbokfö11 sig i landet. Motsvarande klargörande behövs i ett 
förordningsmotiv även i den bestämmelse som avser kommunens rätt till ersättning 
för kostnader för försötjningsstöd för de unga som kommunen inte har rätt till 
schablonersättning för, se nedan. 

Ersättning för faktiska kostnader i vissa särskilda situationer 

Enligt förslaget har kommunen rätt till ersättning för faktiska kostnader för 
asylsökande och barn och unga med uppehållstillstånd som är placerade enligt L VU 
eller har motsvarande vårdbehov men är placerade enligt SoL. Ersättningen ska sökas 
senast inom sex månader efter den sista månaden i det kvartal som ersättningen avser. 
Har kommunen fått automatiskt utbetald ersättning för den personen 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 försö1jningsstöd. Ersättning för kostnader för försörjningsstöd bör 
betalas ut i efterskott efter ansökan. Ansökan bör göras senast sex månader efter den 
månad som ersättningen avser. 

Förbundets ställningstagande 

SKL tillstyrker att kommunerna även f011sättningsvis ska ha rätt att återsöka faktiska 
kostnader för särskilda utgifter. 

SKL:s utgångspunkt är att schablonersättningen 750 kr per dygn ska gälla samtliga 
ungdomar utan föräldrar i landet som har fyllt 18 men inte 21 år och inte deltar i 
etableringsinsatser, se avsnittet ovan. 

SKL anser att återsökning av faktiska kostnader också måste avse kostnader utöver 
faktiskt utbetalt försö1jningsstöd för personer i denna målgrupp som inte får 
studiehjälp. Ungdomen kan vara i behov av andra biståndsinsatser och annat stöd som 
kommunen enligt förslaget inte skulle få ersättning för. 

SKL anser att det i förordningsmotivet måste klargöras hur Migrationsverket och 
kommunen ska hantera ansökningar om ersättning för faktiska kostnader kontra 
automatiskt utbetald ersättning. Regeringen skriver att om automatiskt utbetald 
ersättning har utgått betalas ingen ersättning för faktisk kostnad ut. Risken för att 
Migrationsverket ska ha betalat ut den automatiska schablonen före att kommunens 
ansökan har inkommit måste givetvis hanteras och elimineras . 

SKL anser att det måste finnas en motsvarande särskild ersättning för asylsökande 
som vid mottagandet har en sjukdom eller funktionsnedsättning som det finns för 
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personer med uppehållstillstånd. Det måste därför fo1isatt vara möjligt för 
kommunerna att återsöka faktisk kostnad för särskilda utgifter som dessa via 11 § 
förordningen om statlig ersättning för asylsökande m.fl . 

Ikraftträdande 

Det nya ersättningssystemet föreslås träda i kraft den I januari 2017. För kostnader 
som uppkommit före I januari kan kommunerna söka ersättning för senast den I juli 
2017. 

Förbundets ställningstagande 

SKL anser att tiden för ikraftträdandet är för kort. Kommunernas överenskommelser 
med Migrationsverket har uppsägningstider på nio till tolv månader. Det innebär att 
om avtal sägs upp nu kan kommunerna vara bundna fram till juni månad år 2017. 
Därefter behövs ytterligare tid för omställning. SKL förutsätter att regeringen ersätter 
platser under uppsägningstiden i "det gamla systemet". 

SKL anser att ett nytt system inte kan införas innan det föregående avslutats på ett 
seriöst sätt. 

SKL anser att införandet av det nya systemet innebär ett stmi omställningsarbete för 
socialtjänsten, inte bara när det gäller att ordna nya boenden, handläggning och 
administration, utan också för att kompetensutveckla personalen och förbereda och 
informera barnen och ungdomarna om de kommande förändringarna. Ansvariga 
myndigheter behöver också tid att ta fram kunskapsstöd och vägledning. 

SKL anser att det nya systemet införs I januari 2018. 

Konsekvensanalys 

Antalet barn under 18 år förväntas minska från 35 500 år 2017 till 24 000 år 2020 och 
antalet unga över 18 år förväntas öka från 9 500 år 2017 till 42 500 år 2020. I den del 
av promemorian som avser konsekvenser för kommunerna finns endast räkneexempel 
med antaganden om fördelning på olika boenden och antagna snittkostnader. SKL 
anser att det är svårt att följa hur antagandena har tagits fram för exempelvis 
stödboenden, som beräknas gälla för 30-34 procent av de ensamkommande under 18 
år. Detsamma gäller för räkneexemplen för ensamkommande över 18 år, där 
stödboenden antas för 33-40 procent av de unga ensamkommande. Räkneexemplen 
grundar sig också på att en lägre schablon innebär att unga kan placeras i 
hyreslägenheter, studentlägenheter eller andra former av boenden. 

Någon ekonomisk konsekvensbeskrivning med hänsyn tagen till uppsägning av 
överenskommelser, avtal med privata utförare eller uppsägning av personal finns inte 
med i promemorian. 

Regeringen anser inte att förslaget innebär några nya eller annorlunda åtaganden för 
kommunerna, varför finansieringsprincipen inte är tillämplig. Många av landets 
kommuner sitter dock fast i kostsamma avtal för HVB, något som omöjligtvis kan 
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lösas under den korta omställningstid det nya förslaget innebär. Tids- och 
resurskrävande arbete med att säga upp ramavtal, konve1iera verksamheter, staiia nya 
boenden etc. kommer att belasta kommunernas ekonomi hårt. Särskilt hårt drabbade 
kommer de kommuner bli, som har haft ett stmi asyl- och flyktingmottagande av 
ensamkommande barn och unga. Eftersom flyktingpolitiken är ett statligt ansvar, så 
anser SKL att det enda skäliga är att staten ersätter kommunerna för den 
uppsägningstid och de omställningskostnader som följer. 

Övriga synpunkter 

Regeringen har den 21respektive23 juni skickat Promemoria om ett nytt 
ersättningssystem för mottagande av ensamkommande barn och unga (Diarienummer 
A2016/01307 /I) och Departementsskrivelsen Ändringar i fråga om sysselsättning för 
asylsökande och kommunplacering av ensamkommande barn på remiss (Ds 2016:21). 
Svarstiden sträcker sig till den 24 respektive 12 augusti. 

SKL anser förfarandet vara orimligt, då de förändringar som har övervägts innebär 
avsevärt förändrade förutsättningar för kommunerna. Utskicket görs tätt inpå 
semestertiden och svar avkrävs direkt efter densamma. Utrymmet för lokalpolitisk 
process är mycket begränsat. 

Asyl- och flyktingsituationen har sedan hösten 2015 satt både staten, dess 
myndigheter och den lokala nivåns huvudmän på stora prov, med utmaningar som 
förutsätter bred samverkan. "Sverige tillsammans" har regeringen och dess 
myndigheter deklarerat, men genom detta förfarande önskar staten samarbete utan att 
vilja lyssna på huvudmännen. Det skadar tilliten mellan parterna inför prövande 
situationer framöver, och försvårar de långvarigt fö1iroendefulla relationer som är 
grunden för allt gott samarbete. 

SKL vidhåller att förordningar avseende ersättningar ska bygga på SKL:s och 
Regeringskansliets gemensamma beräkningar av de faktiska kostnaderna för 
kommunerna. Statliga beslut ska finansieras fullt ut, och inte riskera att leda till 
omprioriteringar eller skattehöjningar för kommunerna. 

SKL förväntar sig att remissvaren beaktas och åtföljs av en gemensam diskussion med 
Regeringskansliet kring anpassade schabloner som motsvarar faktisk kostnad. Viktiga 
principer för relationen mellan staten och kommunerna får inte åsidosättas, särskilt 
inte när underfinansiering riskerar att leda till stora kostnader för kommunsektorn. 
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Yttrande över promemoria om ett nytt 
ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande 
barn och unga Dnr A2016/01307 /I, Sn dnr 223/2016 

Sammanfattning av remiss 
Arbetsmarknadsdepartementet har översänt promemorian till Helsingborgs stad för 
remissvar. Socialnämnden I Helsingborgs stad ansvarar för yttrandet men har 
inhämtat synpunkter från Arbetsmarknadsförvaltningen och Överförmyndarenheten. 
Vi har också tagit in synpunkter från närliggande kommuner inom Familjen 
Helsingborg. 

Promemorian innehåller förslag till ett nytt ersättningssystem för mottagandet av 
ensamkommande barn och unga. Det konstateras i promemorian att det finns ett stort 
behov av att förändra det statliga systemet för ersättning till kommunerna för 
mottagandet av ensamkommande barn och unga, inte minst med anledning av de 
senaste årens ökningar av antalet ensamkommande barn och unga som inneburit 
betydande påfresningar för kommunerna. Utgångspunkten för det nya 
ersättningssystemet är att kommunerna ska kunna erbjuda ett mottagande för 
ensamkommande barn och unga med hög kvalitet och säkerhet samtidigt som den 
administrativa bördan minskar både för kommunerna och för Migrationsverket 
genom att ersättningarna baseras på schabloner istället för faktiska kostnader. 

Det nya ersättningssystemet omfattar: 

• Ny ersättning för beredskap och kapacitet för mottagandet av 
ensamkommande barn 

• Schablonersättning till ankomstkommuner för tillfälligt mottagande av 
asylsökande ensamkommande barn 

• Schablonersättning för mottagandet av asylsökande ensamkommande barn i 
anvisningskommun 

• Schablonersättning per dygn för mottagandet av ensamkommande barn 
• Begränsad möjlighet till ersättning för asylsökande ensamkommande unga i 

åldern 18-20 år 
• Schablonersättning för ensamkommande unga i åldern 18-20 år med 

uppehållstillstånd 
• Ersättning för ensamkommande barn och unga s'om är placerade i annan 

kommun än anvisningskommunen 
• Ersättning för faktiska kostnader i vissa särskilda situationer 

Enligt förslaget bör det nya ersättningssystemet träda i kraft den 1 januari 2017. 

Kontaktcenter ·Postadress 251 89 Helsingborg · 042-10 50 00 · kontaktcenter@helsingborg .se 
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Yttrande 
Sammantaget ställer sig Helsingborgs stad positiv till att underlätta och förenkla den 
administrativa bördan genom schablonersättningar. Socialnämnden är dock kritiska 
till det realistiska i vissa ersättningsnivåer och förväntar sig att nedanstående 
synpunkter beaktas och att det ges en större omställningstid än de knappt 4 månader 
det innebär om förslaget skulle träda i kraft den 1 jan 2017. Socialnämnden vill också 
framhålla att den korta svarstid som getts i semestertider har försvårat möjligheten 
att yttra oss och någon lokalpolitisk process har inte heller kunnat genomföras på 
adekvat sätt. 

Ny ersättning för beredskap och kapacitet för mottagandet av ensamkommande 
barn 

Den första punkten i förslaget innebär att det ska införas en ny ersättning för 
beredskap och kapacitet för kommunernas mottagande av ensamkommande barn. 
Ersättningen ska bestå av en fast del som liksom tidigare är 500 000 kr men den nya 
ersättningen behöver inte längre vara kopplad till en överenskommelse utan ska 
betalas ut till alla kommuner. Den nya ersättningen kommer även bestå av en rörlig 
del som är större ju fler barn kommunen beräknas anvisas under året. Ersättningen 
ska motsvara 7 dagars ersättning för obelagda platser för samtliga asylsökande 
ensamkommande barn som kommunen beräknas få enligt Migrationsverkets 
fastställda andel för kommunen. 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. 

Enligt nuvarande ersättning sker utbetalningen i två steg, dels automatiskt för den 
överenskomna platsen och dels efter ansökan från kommunen om platsen varit 
belagd. Med den nya ersättningen tas systemet med överenskommelser och ansökan 
om ersättning för belagda platser bort, vilket innebär en högre grad av automatisering 
av ersättningen. 

• Socialnämnden efterfrågar en större tydlighet vad gäller vilken prognos som 
avses vid beräkning av den andel barn och ungdomar som stadens kommer 
att anvisas. 

• Ersättningarna måste indexregeleras. 

• Helsingborgs stad tar emot s.k. transitbarn pga vårt geografiska läge även· om 
vi inte är ankomstkommun. Ett tydliggörande för ersättningsnivå för detta 
mottagande finns inte med i promemorian och vi förutsätter att ett 
tydliggörande görs. 

Socialnämnden ställer sig för övrigt positiv till de föreslagna ändringarna och anser 
att förslaget kommer möjliggöra en nödvändig beredskap för mottagandet av 
ensamkommande barn. 
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Schablonersättning till ankomstkommuner för tillfälligt mottagande av 
asylsökande ensamkommande barn 

Helsingborgs stad är inte ankomstkommun varför vi avstår från synpunkter i denna 
del. 

Schablonersättning för mottagandet av asylsökande ensamkommande barn i 
anvisningskommun 

Enligt det nya förslaget ska ersättning betalas ut automatiskt till 
anvisningskommunen som ett schablonbelopp på 52 000 kr när barnet har tagits 
emot. Ersättningen ska avse transportkostnader, utredningskostnader, t~lkkostnader 
samt kostnader för god man och andra relaterade kostnader. Idag får kommunen 
ersättning med 39 000 kr för placering i familjehem och med 31 000 kr för placering i 
HVB. Kommunen får därutöver idag ersättning för faktiska kostnader för god man. Om 
den unge beviljas uppehållstillstånd ska det liksom tidigare utgå en 
schablonersättning på 30 000 kr. 

• Socialnämnden bedömer att det föreslagna schablonbeloppet inte är 
tillräckligt för att täcka de kostnader som staden sammantaget har . 

• Socialnämnden anser att utredningen bör beakta de utrednings behov som 
finns både initialt och på sikt för ett barn. Barns och ungas behov kan skifta 
kraftigt under tiden som de växer och utvecklas och när det gäller 
ensamkommande barn kan det dröja en tid innan de verkliga behoven blir 
synliga. Det betyder att barnet kan behöva utredas vid flera tillfällen. 
Socialnämndens utredningskostnad är således inte begränsad till endast en 
utredning i samband med placering. 

• När kostnader för god man har avräknats så finns fortfarande kostnader för 
uppföljningar, transporter, administration, IT, utbildningar m.m. som inte 
täcks av föreslaget belopp 

Synpunkter från överförmyndarnämnden i Helsingborg 

Överförmyndarnämnden vill klargöra att schablonersättningen om 52 000 kr är en 
summa som ska utgå årligen tills barnet fyllt 18 år och uttryckligen bör stå i 
bestämmelsen. Som regel handlar det om flera år innan de ensamkommande barnen 
blir myndiga och som engångsbelopp är då ersättningen helt otillräcklig. 

Dessutom bör det påpekas att ersättningen om 52 000 kr torde vara för låg i 
förhållande till verkliga kostnader då den förutom socialnämndens kostnader också 
ska täcka överförmyndarnämndens kostnader för arvode till god man och även 
överförmyndarnämndens administrativa kostnader. Det stora antal ensamkommande 
barn som kom till Sverige under framförallt den senare delen av 2015 innebar 
betydande ökade kostnader även för överförmyndarverksamheterna, i förhållande till 
befintlig verksamhet även per godmansärende. Det innebar behov av större lokaler, 
rekrytering av nya medarbetare, ett hastigt uppkommet behov av insatser för 
rekrytering av ett stort antal gode män för ensamkommande barn och ett betydligt 
ökande administrativt arbete, bl a eftersom ensamkommande barn-ärenden ska 

YTTRANDE 

DNR A2016/01333/I 
SN DNR 222/2016 

HELSINGBO RG l 

35

35



granskas och arvoderas fyra gånger om året. Många av de barn som anlände under 
2015 var av yngre än tidigare vilket innebär att de kommer att finnas i systemet ett 
antal år framöver och under den tiden ska de, enligt lag, ha en god man. 

FSÖ, Föreningen Sveriges Överförmyndare, visserligen inte remissinstans men den 
enda intresseorganisationen för landets överförmyndare, har i sitt yttrande till 
promemorian gjort en beräkning av ett högre schablonbelopp om totalt 74 000 kr, det 
vill säga överstigande det föreslagna 52 000 kr med 22 000 kr. En sådan 
schablonersättning skulle med större sannolikhet överensstämma med det verkliga 
behovet av schablonersättning. Överförmyndarnämnden i Helsingborg ställer sig 
bakom denna beräkning. I den beräkningen, kan nämnas bland annat att enbart 
överförmyndarnämndens administrativa kostnader uppgår till 9 000 kr per 
ensamkommande barn. 

Vidare bör av bestämmelsen uttryckligen framgå att av schablonersättningen ska 
anvisnings kommunen, för det fall barnet flyttas till annan kommun, ersätta 
överförmyndarens kostnader i den nya vistelsekommunen både vad gäller 
överförmyndarnämndens arvode till god man och 
överförmyndarnämndens administrativa kostnader. 

Det är på många håll i landet svårt att hitta personer som är villiga att åta sig uppdrag 
som särskild förordnad vårdnadshavare. Det för med sig att gode män för 
ensamkommande barn, sedan uppehållstillstånd beviljats, tvingas kvarstå i sin roll 
tills tingsrätten på begäran av socialnämnden förordnat en särskilt förordnad 
vårdnadshavare - eller barnet blir myndigt. Av promemorian framgår att den 
nuvarande ersättningen om 30 000 kr enligt 31§ förordning om statlig ersättning för 
insatser för vissa nyanlända invandrare ska bestå, för det fall den unga beviljas 
uppehållstillstånd. Det bör även i fortsättningen framgå att den ersättningen också ska 
täcka kostnader för den kvarstående gode mannen i ovan nämnd mellantid, och inte 
enbart kostnader för särskilt förordnad vårdnadshavare och särskilda kostnader inom 
socialtjänsten. 

För det fall ovannämnda två förslag inte särskilt uttrycks kan det få till följd att 
anvisningskommuner kan försöka sko sig på vistelsekommunens bekostnad. Det är 
viktigt att den kommun som erhåller ersättningen från staten också ska svara för 
kostnaderna som uppstår för överförmyndarnämnden i annan kommun. 

Schablonersättning per dygn för mottagandet av ensamkommande barn 

Enligt förslaget bör anvisnings kommunen få en automatisk utbetald 
schablonersättning på 1 350 kr per dygn för ensamkommande barn som anvisats 
kommunen. Ersättningen ska vara densamma för asylsökande barn och barn med 
uppehållstillstånd och ska betalas ut i efterskott för ett kvartal i taget. Enligt 
nuvarande system finns en kombination av ersättningar enligt schablon och 
ersättningar utifrån faktiska kostnader. Reglerna är till viss del olika för asylsökande 
barn respektive barn med uppehållstillstånd, vilket gör det svårt att överblicka vilken 
ersättning som idag faktiskt betalas ut till kommunen. Enligt promemorian var 
genomsnittet av den aktuella ersättningen 1 500 kr per dygn år 2014. 
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• Socialnämndens första synpunkt är att beräkning visar att Helsingborgs stad 
har haft en högre snittkostnad per dygn än 1 350 kr. Helsingborg har ännu 
inga stödboenden och därför inte heller fått de prognosticerade sänkta 
kostnader som promemorian förutspår. Eftersom situationen idag är pressad 
när det gäller familjehemsplaceringar, framförallt placering av äldre 
ugdomar, är socialnämnden i dagsläget till viss del även beroende av 
konsulentstödda familjehem, vilket innebär eJn betydligt högre kostnad per 
placering. En rimlig nivå enligt våra beräkningar bör vara 1700 per dygn. 

• Socialnämndens andra och centrala synpunkt i denna del utgår från de behov 
vi ser hos våra ensamkommande barn i nuläget. Vi gör bedömningen att de 
flesta har behov som bäst kan mötas genom placering i HVB hem och 
familjehem för en lyckad integrering och socialnämnden bedömer därför inte 
att det är realistiskt att en tredjedel av de ensamkommande i åldersgruppen 
ska kunna bo i stödboende. Placering i stödboende kan enligt 6 kap 1§ göras 
endast om det finns särskilda skäl. Många av de ensamkommande barnen 
fungerar med skola och fritid men vistas i landet utan föräldrar och kan ha 
erfarenhet av svåra upplevelser. Det finns grupper med uttalade trauman, 
missbruksproblem, psykisk ohälsa och kriminalitet och många av barnen 
lever med en osäkerhet i asylsituationen och en längtan efter familjen -
faktorer som gör att kommunerna behöver ha stor beredskap för att möta 
barnens behov. Placering på HVB och i familjehem ger större möjlighet att 
kunna arbeta med värderingar, normer och regler i vardagen. Stödboende 
lämpar sig troligen bäst som en form för utslussning till eget boende. Det är 
dock inte den bästa formen för inkludering och integrering i ungdomsåren 
eftersom de flesta har behov av en högre omhändertagandegrad än vad ett 
stödboende kan erbjuda. I Helsingborg planerar vi för stödboende och 
inväntar en föreskrift om vilka krav som ska ställas på bemanning m.m. 
Socialnämnden utreder nu även möjligheten att införa en ny form av boende 
i syfte att kunna erbjuda äldre ungdomar en inneboendeliknande boendeform 
i familj, då det inte finns behov av familjehemsvård. 

• Socialnämndens tredje synpunkt bygger på att en neddragning av 
ersättningsnivån innebär att staden kan tvingas till stora HVB hem för att 
hålla nere kostnaderna. Staden och IVO bedömer dessa stora hem som klart 
olämpliga att i längden använda som placeringsform och socialnämnden 
planerar för att avveckla dessa till förmån för mindre och för uppgiften bättre 
rustade HVB hem. Stora boenden motverkar i sig integrationen då de lätt blir 
samhällen i samhället och socialnämnden bedömer att det vore en mycket 
olycklig utveckling om kommunerna tvingas till större HVB. 

• Socialnämndens fjärde synpunkt vill visa på att en samordning mellan 
ersättningsnivå och gällande regler och lagrum måste göras. Under senare tid 
har staden haft en avsevärd kostnadsökning då de nationella kraven på 
bemanning har höjts betydligt för våra HVB hem. Staden har även haft stora 
kostnader för ombyggnad till godkända nivåer avseende brandsäkerhet och 
godkänd livsmedels hantering. Stora kostnader finns också för bevakning av 
fastigheter, försäkringspremier och höjda självrisker. 
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• En femte synpunkt från Socialnämnden är slutligen att omställningstiden är 
alldeles för kort då de nya reglerna börjar gälla redan den 1 januari 2017. 
Socialnämnden bedömer att en rimlig tid för omställning istället hade varit 
till den 1 januari 2018 med tanke på planering och uppbyggnad av nya 
verksamheter, omställning av personal med allt vad det innebär. 
Kommunerna, så även Helsingborgs stad, har i den akuta situation som 
uppstod haft några kostsamma avtal med privata uthyrare av lokaler som 
använts av oss som boenden. Vi awecklar dessa för fullt men allt tar tid. 

• En sjätte synpunkt är att vid återförening med föräldrar måste det finnas en 
övergångsperiod efter föräldrars ankomst till Sverige. 
Återföreningsprocessen måste göras utifrån barnets specifika behov och 
promemorian tar inte hänsyn till detta. 

Med detta sagt vill socialnämnden understryka att man är positiv till att alltid söka 
hög kostnadseffektivitet för både stat, region och kommun. Vi bedömer dock att fler 
än vad promemorian anger i sin beräkningsgrund har behov av omfattande stöd som 
bäst ges i HVB-form eller i familjehem. Kostnadseffektivitet får inte leda till att dessa 
ungdomar får sämre förutsättningar än andra ungdomar i staden. Detta kan få 
långsiktigt svåra konsekvenser. 

Begränsad möjlighet till ersättning för asylsökande ensamkommande unga i 
åldern 18-20 år 

När det gäller asylsökande ensamkommande unga som fyllt 18 men inte 21 år bör 
kommunen enbart ha rätt till ersättning för de som är placerade med stöd av LVU eller 
de med motsvarande vårdbehov som kriterierna i LVU men där vården bedrivs med 
stöd av SoL med samtycke. I normalfallet övergår således ansvaret till 
migrationsverket på 18-årsdagen och det är endast ungdomar med omfattande 
vårdbehov som bör vara fortsatt placerade av kommunen. 

• Socialnämnden är positiv till detta förslag. Kostnaden för LVU-och SoL
placeringar utifrån omfattande vårdbehov kan variera eftersom de utgår från 
det specifika barnets behov men är i princip alltid mycket kostsamma. Det är 
därför rimligt att det är den faktiska kostnaden som ersätts istället för ett 
schablonbelopp eftersom man därmed säkrar möjligheten att anpassa 
insatsen till den enskilda barnets behov. 

• Socialnämnden vill understryka att det endast är socialnämnden som kan 
bedöma vilka SoL-placeringar som anses motsvara ett vårdbehov enligt LVU, 
detta kan inte göras av migrationsverket. 

• Socialnämnden önskar att processen vid överföring av ungdomar som fyllt 18 
år till migrationsverkets vuxenboende ses över. När HVB- eller 
familjehemsplacering avslutas samtidigt som gode man när man fyller 18 år 
försvinner allt det kända och det stöd ungdomen fått. Det måste säkerställas 
att den unge får fortsatt stöd utifrån sina behov. 

YTTRANDE 

DNR A2016/01333/I 

SN ONR 222/2016 

HELSINGBORG 

38

38



• Socialnämnden vill i sammanhanget också betona vikten av ett tydligare 
regelverk kring åldersbedömning och ly~a fram behovet av att även 
socialnämnden får möjlighet att remittera till Rättsmedicinalverket för 
åldersbedömning eller få bättre respons från Migrationsverket när vi 
bedömer asylsökandes ålder är betydligt högre än den angivna. 

Schablonersättning för ensamkommande unga i åldern 18-20 år med 
uppehållstillstånd 

Enligt förslaget bör anvisnings kommunen få en automatiskt utbetald ersättning på 
750 kr per dygn för ensamkommande unga som fyllt 18 men inte 21 år. Rätten till 
ersättning förutsätter att den unge är folkbokförd i kommunen och att den unge har 
fått studiehjälp för studier på gymnasial nivå. Kommunens rätt till ersättning upphör 
när en person beviljas etableringsersättning eller om den unges föräldrar anländer till 
Sverige. Med nuvarande regler är ett placeringsbeslut med stöd av SoL eller LVU en 
förutsättning för att kommunen ska ha rätt till ersättning. 

• Socialnämnden ställer sig positiv till förslaget att ersättning bör betalas ut 
som en schablon u,tan att det krävs placerings beslut eftersom det då finns 
större möjligheter att hitta olika former av boenden till den unge. 

• Ersättningsnivån är däremot alldeles för låg med tanke på behovet av tid för 
omställning och integration för dessa unga vuxna. Socialnämnden bedömer 
det som rimligt att en del unga över 18 år kan klara sig i stödboende eller eget 
boende men långt ifrån alla. Risken är stor att den unge står med bristfälligt 
stöd i den integration som krävs för att lyckas med studier och etablering. 

o Återsökning av faktiska kostnader för försörjningsstöd måste enligt 
socialnämnden kompletteras med möjlighet att söka kostnader för andra 
biståndsinsatser och stöd där det finns dessa behov. 

• Socialnämnden vill också framhålla att det redan idag finns starka och 
drivande incitament för staden att motivera ungdomar till att fullfölja sin 
gymnasieutbildning, då promemorian påtalar att tillräckliga incitament inte 
finns. 

Ersättning för ensamkommande barn och unga som är placerade i annan 
kommun än anvisningskommunen 

Enligt förslaget ska den kommun som har ansvaret för placeringen av barnet också 
erhålla ersättning för placeringen. Flyttar en kommun över ansvaret för placeringen 
på en annan kommun genom så kallad överflyttning mellan kommuner ska 
ersättningen också flyttas över till den nya kommunen. Helsingborgs stad har även 
yttrat sig gällande det nya förslaget om begränsningar i möjligheten att placera 
ensamkommande barn i annan kommun och tillstyrker förslaget. Utgångspunkten för 
mottagandet av ensamkommande barn bör vara att anvisningskommunen behåller 
ansvaret för barnet och att placering sker i den kommunen. 

• Socialnämnden understödjer helt förslaget att den kommun som tar ansvar 
även ska erhålla ersättningen. 
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Ersättning för faktiska kostnader i vissa särskilda situationer 

Enligt förslaget ska kommuner få ersättning för faktisk kostnad för asylsökande 
ensamkommande barn samt barn med uppehållstillstånd som är placerade med stöd 
av LVU eller med stöd av SoL i fråga om de barn som har motsvarande vårdbehov som 
i LVU. Ersättningen bör betalas ut i efterskott elter kvartalsvis ansökan från 
kommunen. Har kommunen fått automatiskt utbetald ersättning för den personen bör 
inte ersättning för faktiska kostnader betalas ut. 

• Socialnämnden är positiv till förslaget. Det innebär att omfattande behov kan 
tillgodoses med ersättning för den faktiska kostnaden som är hög eller 
mycket hög för dessa placeringar. 

• Socialnämnden kan dock se praktiska svårigheter med att det är avgörande 
för ersättningen att kommunen hinner ansöka om särskilda kostnader innan 
schablonersättningen betalats ut. 

• Socialnämnden vill igen understryka att det endast är socialnämnden som 
kan bedöma vilka SoL-placeringar som anses motsvara ett vårdbehov enligt 
LVU, detta kan inte göras av migrationsverket. 

Ikraftträdande 

Socialnämnden vill påtala vikten av ett klargörande av vilket ersättningssystem som 
är tillämpligt i de fall där det finns en pågående uppsägningstid för överenskommelse 
mellan kommun och Migrationsverket även under 2017. 

Sammanfattande synpunkter 

Socialnämnden anser att ambitionen bakom de nya ersättningsförslagen, att utjämna 
och se till att samtliga Sveriges kommuner ansvarar för mottagandet av 
ensamkommande barn och unga är nödvändig och vi ställer oss positiva till flera delar 
av förslagen. Syftet att nå högre kostnadseffektivitet gagnar alla nivåer. Samtidigt vill 
socialnämnden framföra sina tveksamheter kring om det nya systemet möjliggör 
detta, inte minst för de kommuner som idag tar ett stort ansvar. Socialnämden anser 
att man bör vara mycket försiktig med alltför stora nerdragningar under barnens och 
de ungas första tid i Sverige eftersom många ensamkommande barn och unga har 
avsevärda behov som behöver mötas. Detta sägs utan att för den skull förringa den 
stora potential de visar att snabbt kunna anpassa sig i sin nya situation. Det faktum att 
de står utan föräldrastöd i landet och flertalet varit på flykt under lång tid talar ändå 
för att vi inte ska förringa behovet av stöd. 

Socialnämnden vill betona behovet av att synliggöra konsekvenserna ytterligare. Vi 
bedömer att en fördjupad utredning bör göras när det gäller hur barnen och de ungas 
behov ser ut i verkligheten och vilka placeringsformer som därför bäst leder till 
integration och inkludering och det är möjligt att det krävs mer nyskapande istället 
för de former som nämnts hittills. 
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Förslagen kommer att få tydliga ekonomiska konsekvenser för kommunerna. 
Regeringens kostnader bygger på 2014 års kostnader dvs. före den exceptionella 
ökningen av antalet ensamkommande barn och ungdomar. 

Socialnämnden vill särskilt lyfta fram de schablonersättningar per dygn för 
kommunernas placeringskostnader som föreslås för asylsökande under 18 år och 
unga med uppehållstillstånd 18-20 år. Förslagen bygger på antaganden om betydligt 
mindre behov av stöd än vad som är fallet i verkligheten. Det bygger även på att 
kommunerna ska ha ställt om till andra placeringsformer redan till den 1 januari 2017 
för den grupp som de facto har mindre behov, vilket är en omöjlighet. Socialnämnden 
välkomnar däremot nya innovativa former som bättre möter de reella behoven hos 
målgruppen. Kommunerna kommer fä ersättning för beredskap och mottagande av 
ensamkommande barn men dessa schabloner förutsätter att utredning endast sker 
initialt. Socialnämnden anser att verkligheten istället visar att det behövs en ny 
fördjupad behovs bedömning utifrån socialtjänstlagen efter några månader och 
förslaget innebär inte täckning för den merkostnad det innebär att genomföra sådana 
utredningar. Kommunen kommer heller inte att ha full täckning för den 
volymökning i form av overheadkostnader, kostnader för andra typer av 
myndighetsutövning, stöd, behandling samt tidiga insatser som mottagandet 
innebär. 

Vi välkomnar att förslagen i aktuellt PM normaliserar användningen av 
Socialtjänstlagen genom att det tydliggör att behoven skall prövas utifrån denna 
lagstiftning. Det innebär att en insats som stödboende inte nödvändigtvis innebär att 
behov enligt SoL föreligger. En bedömning om behov enligt SoL behöver fortfarande 
göras och troligen vid några tillfällen över tid. Administrationen underlättas dock i de 
fall där behov enligt Socialtjänstlagen inte föreligger och placeringsformen 
stödboende kan användas. Det kommer däremot inte att innebära en minskad 
belastning på kommunernas behovsbedömare utan snarare en ökning då behoven 
växlar snabbt över tid. 

Ur barnen och ungdomarnas perspektiv bör man noga överväga rimligheten att spara 
in mycket under den första tiden i landet. Denna tidsperiod är avgörande för den 
framtida integrationen. 

I ett människorättsperspektiv välkomnar vi och vill framhålla den utredning som 
tillsatts för att föreslå hur en sammanhållen process för asylsökande och nyanlända 
kan skapas. Det är inte förenligt med ett barn-och människorättsperspektiv att barnen 
idag den dag de fyller 18 år kan tvingas bryta upp från nyvunna nätverk för att 
placeras på förläggning i en annan kommun. När de sedan eventuellt får 
uppehållstillstånd anvisas de på nytt till en kommun. 

Synpunkter från kommuner inom familjen Helsingborg 

Åstorps kommun vill påtala att förslaget bygger på kraftigt minskade 
ersättningsnivåer som inte rymmer de faktiska kostnader som kommunerna har för 
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verksamheten och att förslaget innebär en för kort omställningstid för kommunerna 
utan hänsyn till avtal gällande boenden och placeringar. 

Ängelholms kommun vill understryka behovet av fördjupad utredning vad gäller olika 
placeringsformer och vill poängtera att de ensamkommande barn och unga som 
anvisats till Ängelholms kommun har haft mer långtgående behov av stöd än vad vi 
sett tidigare år. Förslaget kommer få stora ekonomiska konsekvenser för 
kommunerana då de inte kommer täcka de kostnader som kommunen har för 
beredskap och mottagandet av ensamkommande barn och unga. Ängelholm ställer sig 
positiv till intentionen med den nya ersättningsförslagen men befarar att det är en 
kortsiktig besparing som leder till ökade kostnader för samhället på lång sikt. Att 
tillgodose barnens och ungdomarnas behov av omvårdnad och stöd i ett tidigt skede 
möjliggör integration och inkludering i samhället och bidrar till en självförsörjande 
samhällsmedborgare. 

Örkelljunga kommun vill särskilt påtala att det helt saknas konsekvensanalys för unga 
över 18 år, både gällande asylsökande som överförs till Migratonsverket och över 
deras behov i förhållande till olika boendeformer. Generellt sett så ser Örkelljunga en 
uppenbar risk att de ensamkommande barnen och unga inte får den vård och det stöd 
de behöver med regeringens förslag. De sänkta schablonerna riskerar att styra 
kommunerna bort från individuella bedömningar av målgruppens behov för att 
istället anpassas till regelverket, vilket kommer att få allvarliga konsekvenser 
långsiktigt. Örkelljunga bedömer inte att det är möjligt att klara en omställning förrän 
tidigast 1 januari 2018. 

Helsingborg den 23 augusti 2016 

~~,~~~ 
Ann-Christin Borgman J 
Socialnämnden ordförande 
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Kommunala Pensionärsrådet (KPR) 
Sammanträdesprotokoll BÅSTADS KOMMUN 

Tid 

Plats 

Närvarande 

2016-09-14, kl. 13.00 -15.00 

Ingrid-Marie, kommunkontoret i Båstad 

Tord Knutsson, ordförande 
Christer Nordin, vice ordförande 
Karin Wilson, ledamot 
Gunnar Ymse, ledamot 
Birgit Gabrielsson, ledamot 
Tore Schersten, ledamot 
Ingela Bernhold, tjänstgörande ersättare 
Laila Jönsson, tjänstgörande ersättare 

Kommunstyre/sen 

2016 -09- 1 6 
~~\, \;)\),l;;)l,e,'}..~\ 
....... 9-..... ~.: .. ~~~ .......... .. 

Eddie Grankvist, ordförande i vård- och omsorgsnämnden, del av mötet 
Emma Johansson, planarkitekt, del av mötet 
Jenny Bengtsson, demenssamordnare och tf. Mas 
Henrik Andersson, sekreterare 

1. Mötets öppnande och val av justerare 
Ordföranden öppnar mötet. Tore Schersten utses till justerare. 

2. Godkännande av dagordningen 
Pensionärsrådet beslutar godkänna dagordningen för dagens sammanträde. 

3. Genomgång av protokoll från föregående möte 
Protokollet från mötet den 1 juni godkänns och läggs till handlingarna. 

4. Information från vård- och omsorgsnämnden 
Ordförande Eddie Grankvist (BP) redogör lite kring vad som är på gång i nämnden: 

Socialt innehåll och anhörigstöd: Nämnden har hos kommunstyrelsen begärt ökat 
anslag till socialt innehåll och anhörigstöd på 870.000 kr för personal- och 
driftresurser. 

Vård- och omsorgsboende i Förslöv, i anslutning till Ängagården. Förvaltningen har 
fått ett uppdrag, delat mellan Vård och omsorg och Samhällsbyggnad. 
Cirka 40 platser bör det bli totalt. Just nu finns det nio platser på Ängagården. 

Nya hälso-och sjukvårdsavtalet är på väg upp för beslut. Kommunen föreslås 
godkänna och skriva under Region Skånes avtalsförslag. 

Nya vård- och omsorgschefen Emma Pihl börjar i vecka 38. Hon kommer närmast 
från ett chefsjobb inom Region Halland. 

Resursfördelningsmodell inom Vård och omsorg: Från och med den 1 januari 2017 
tillämpas de riktlinjer och schabloner för resursfördelningsmodellen. Resursfördel
ningen ska ses över årligen och jämförelser av schablontid mot faktisk utförd tid ska 
göras, för att säkerställa att schablonsystemet fyller sin funktion. 
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Myllefallet i Förslöv: En enig nämnd har nyligen beslutat att Myllefallet ska åter
ställas till gruppbostad successivt genom att vid förändrade förhållanden för vård
och omsorgstagarna återställa lägenhet för lägenhet till gruppbostad. De tre per
soner som idag har personlig assistent och som bott på Myllefallet under många 
år ska garanteras fortsatt boende på samma premisser som nu gäller. 

Förslag till organisationsförändring mellan Vård och omsorg samt Bildning och 
arbete - Överflyttning av Stöd och omsorg inom verksamhetsområdet Vård och 
omsorg till avdelning Individ och Familj (IoF) inom verksamhetsområde Bildning 
och arbete. Detta är än så länge bara ett förslag. Inga beslut har tagits politiskt, men 
ärendet kan komma att bli behandlat i slutet av året eller i början av 2017. 

Översyn av lokaler: En översyn av vård och omsorgs lokaler med kortfattad 
beskrivning av dess innehåll och hyreskostnad 2016-2019. Vård och omsorg har 
under de senaste åren aktivt arbetat med en översyn av lokaler, dels med syfte att 
förbättra arbetsmiljön och dels för att minska kostnaderna. Nämnden har gett 
förvaltningen i uppdrag att göra en långsiktig lokalförsörjningsplan. 

Båtsmansgården i Torekov är uppsagd. Svenska Kyrkan har tagit initiativet att 
bedriva verksamheten i församlingshemmet. 

Bjäredalen: cirka 40 medarbetare utgår numera från Trafikverkets gamla lokaler i 
Förslöv. Bristfällig skyltning! Invigningsceremoni senare i höst. Man testade ett tag 
att ha toaletterna öppna för allmänheten, men det missköttes tyvärr. 
Laila: Förvaring av medicin på Bjäredalen? 

Bjärehemmet/Hörnan/3-4:an i Västra Karup: fem fasta platser och fem korttid. 

Åsliden, som drivs via Aleris: Nytt kontrakt skrivs i mars 2017. Aleris fortsätter? 
Isåfall tecknas ett avtal på ytterligare tre år. 

Kognitivt/Demenscentra i Båstads kommun: Förvaltningen har fått i uppdrag att 
i ett första läge beskriva innehållet i ett kognitivt/demenscentra i Båstads kommun. 
Förvaltningen har även fått i uppdrag att söka lämplig lokalisering efter det att 
en genomgripande konsekvensanalys samt omvärldsanalys gjorts, samt återkomma 
med en lämplig placering av ett kognitivt/demenscentra beläget i västra Bjäre. 

Almgården kommer att finnas kvar. Inom tio år lär behovet vara cirka 180 platser. 

Medfinansiering av värd/värdinna och gemensamhetslokal på Malens Trygghets
boende: Kommunfullmäktige föreslås besluta i oktober om medfinansiering av 
en värd/värdinna till Malens Trygghets boende samt till gemensamhetslokal. 
Förvaltningen har fått i uppdrag att komma överens med Båstadhem om en 
medfinansiering, samt vilka som ska ha nyttjanderätt av gemensamhetslokalen. 
Förvaltningen har även fått i uppdrag att ta fram kriterier för trygghets boende 
i Båstads kommun. Högre lägenhetshyra för de boende om kommunen inte ska 
gå in och medfinansiera gemensamhetslokalen, menar Eddie. 

Badet på Vårliden drivs vidare av Vård och omsorg tillsammans med Båstadhem. 

Birgit: Var är det tänkt att alla äldre/äldre i Torekov ska bo någonstans? 
Det finns önskemål om ett trygghets boende på orten. 
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Kort information gällande Bjäre Krafts planer på att etablera sig i Förslöv. 

Arbetskläder inom Vård och omsorg: Lagstadgad rekommendation. 

5. lnriktningsdokument för Förslövs utveckling 

3 (3) 

Planarkitekt Emma Johansson informerar. Samhällsbyggnad har via kommun
styrelsen fått i uppdrag att upprätta ett inriktningsdokument för Förslövs 
utveckling. Emma ställer ett antal övergripande frågor och tar med sig rådets 
synpunkter. 

Brist på cafeverksamhet? Kommande återvinningscentral? Förslöv C - var är det? 

Processen är än så länge i ett väldigt tidigt skede. Emma lovar att återkomma till 
rådet i samband med inriktningsdokumentets samråd. 

6. Smart Card - att tillställas Regionstyrelsen 
Tore har tillsammans med Christer satt samman en skrivelse till Regionstyrelsen 
- se bilaga 1. För en samlad information om patientens tidigare läkarbesök/ 
medicinering/ diagnoser. Läkemedels biverkan är den tredje vanligaste 
dödsorsaken. Tore redogör kort för införandet av Smart Card i Libanon. Kopior av 
läkemedel (generika) förbjöds och Smartcards infördes. Detta ledde till färre 
biverkningar och minskad dödlighet. 

Så fort Region Skåne svarat på rådets skrivelse funderar man på att bjuda in dem 
för en dialog. Lokalpressen underrättas i samband med detta. 

7. Politikerutfrågningen i Förs löv den 22 augusti 
En mycket lyckad eftermiddag! Miljöpartiet kunde tyvärr inte delta. Stor enighet 
och samsyn bland i stort sett alla politiker som närvarade. 

8. Övriga frågor och information 
Christer pratar kort om rådets ansvarsområde - se bilaga 2. 

Båstadhem har tillgänglighetsgranskat alla sina fastigheter. 

Kort diskussion angående kontantlösa bankkontor. 

9. Datum för nästa möte 
Onsdagen den 7 december 2016 kl. 13.00. 

ci~' 
Ordförande 

~~ Henril~~ 
Sekreterare 

Tore Schersten 
Juste rare 
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B;/a:sA(}) 
Region Skåne 
291 89 Kristianstad 

Regionstyrelsen tillhanda 

KPR i Båstad begär härmed en utredning angående ett SMART CARD 
Se bifogat dokument. 

Då datasystemet mellan sjukhus och vårdcentraler inte fungerar skulle detta vara 
något som regionen skulle kunna genomföra. Detta för att patienter skulle kunna 
känna sig trygga med den vård som ges. Kortet skulle kunna införas för personer 
över 40 år. Detta blir naturligtvis en kostnad, men den ger i slutändan en vinst 
vad gäller vård och kostnad för denna. 

Med önskan om ett snart svar. 

Tord Knutsson 
Ordförande i Kommunala Pensionärsrådet (KPR) 
Båstads kommun 
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Polyfarmaci i Skåneregionen 

Begreppet "Polyfarmaci" definieras som intag av fem eller fler läkemedel per 
dag. Polyfarmaci har i många länder, inte minst i Sverige liksom i USA, 
utvecklats till ett stort folkhälsoproblem. 

Enligt socialstyrelsens statistik är läkemedelsbiverkan den tredje vanligaste 
dödsorsaken efter hjärt-kärlsjukdom och cancer (självmord oräknat) i Sverige 
liksom i USA. Risken för biverkan ökar exponentiellt med antalet preparat 
liksom risken för interaktion mellan droge1na, vilket kan innebära en ökad, 
minskad eller helt utebliven effekt. Det är helt naturligt att framförallt äldre 
individer drabbas. 

Andelen av den äldre befolkningen (> 80 år) i Sverige som intar tio eller fler 
läkemedel per dag var år 2015 drygt 40 procent. I Region Skåne var 
motsvarande siffra närmare 50 procent. Det är ett allvarligt riskbeteende 
speciellt med hänsyn till att känsligheten för läkemedel ökar exponentiellt med 
stigande ålder. Med åldern minskar kroppsvattnet och andelen fett ökar - många 
läkemedel är fettlösliga vilket innebär att de upplagras och får effekt under en 
längre tid. Därutöver minskar leverns kapacitet att bryta ned medlen och 
njurfunktionen minskar också med åren vilket innebär en minskad utsöndring 
- vid 80 årsåldein är njurfiltrationen halverad i jämförelse med den hos 
20-åringar. 

Det finns flera orsaker till att polyfarmaci blivit så vanligt. Läkemedelföretagens 
intensiva marknadsföring är en icke oväsentlig orsak. Företagen bjuder in 
betydelsefulla läkare med familjer, s.k. Key Opinion Leaders (Cols), till 
konferenser som är förlagda till mycket attraktiva ställen i världen. Där 
"informeras" de om hur bra och effektiva vissa läkemedel är, vilket sedan 
förmedlas vidare till kollegor. En annan, kanske än mer effektiv metod, är att 
företagen planerar studier som sedan genomförs vid någon välkänd och 
viktig klinik, s.k. Contract Research Organisation (CROs ). Resultaten redovisas 
sedan i en artikel skriven av kunnig medicinsk skribent (ghostwriter) vid ett 
av många kommunikationsföretag som finns. Klinikens läkare står som 
författare utan att ha deltagit i analys eller utskrift av artikeln. Enbart i USA 
finns för närvarande 50 sådana kommunikationsföretag. Artikeln publiceras 
sedan i en internationellt välkänd medicinsk tidskrift och får däimed en stor 
spridning. 

En annan viktig orsak är bristande dokumentation och informationsöverföring 
inom vården. Det är inte ovanligt att oroliga patienter uppsöker flera läkare och 
därigenom får ett flertal recept utskrivna utan kunskap om tidigare behandling. 
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Dessutom har det blivit vanligt att läkare behandlar symtom som patienten 
redovisar utan hänsyn till bakomliggande orsak. Symtom som kan bero på 
biverkan av läkemedel tolkas då inte sällan som en ny åkomma, vilket 
föranleder ytterligare ett recept. Risken för interaktion mellan läkemedlen 
är då stor. 

För att undvika dessa problem bör det finnas en modell som innebär att läkaren 
alltid får information om vilka droger patienter redan tar- äldre patienter 
kommer inte alltid ihåg vad hen tar och så vill vederbörande inte erkänna att 
andra doktorer blivit tillfrågade. 

En framkomlig väg är att alla individer utrustas med ett "smartcard" där 
varje medicin som skrivs ut ska redovisas liksom vid vilken tidpunkt som 
receptet skrevs. Dessa "smartcards" ska kunna öppnas av alla legitimerade 
läkare och av apotek. Innan en ny medicin ordineras ska det vara obligatoriskt 
att konsultera patientens kort och föra in det nya receptet. 

Ett sådant system har prövats i Libanon med framgång, men efter förslag 
avvisats i Sverige. En region med sjukvårdsansvar bör enskilt kunna införa ett 
sådant system, gällande för den egna regionen. 
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Skånedistriktet 

Augusti 2016 

KPR:s ansvarsområde. 

Tillgänglighet i samhället fysiskt- psykiskt och socialt 

Förebyggande verksamhet - Friskvård - Mötesplatser - Daglig verksamhet 

Hemtjänst - Hemsjukvård - Äldrevårdscentraler 

Serviceboende - trygghetsboende - vård och omsorgsboende 

Färdtjänst - -serviceresor fria bussresor för pensionärer 

Lagen om valfrihet LOV 

Lagen om offentlig upphandling LOU 

Lex Sar och Lex Maria 

Patientnämnden 

Till vår hjälp har vi 

KPR reglemente som ska finnas i varje kommun 

Socialtjänstlagen SOL 

Hälso- och sjukvårdslagen HSL 

Tandvårdslagen 

Lag om kommunens betalningsansvar 

Hälso- och sjukvårdsavtalet mellan Region Skåne och kommunerna 

l<ommunallagen l<B 

Plan och Bygglag PLB 
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FÖRVALTNINGSRÄTTEN 
I MALMÖ 

DOM 

Avdelning 1 

BAKGRUND 

Kommunstyrelsen i Båstads kommun beslutade den 3 februari 2016, § 22, 

under rubriken Anvisning av flyktingar 2016 - 2017, följande: 

Boende: För att klara boendesituationen ska i första hand moduler 

hyras och placeras i stationslägen i Förslöv och/eller Båstad (gamla 

stationen). Säkerhetsaspekter som bevakning ska säkerställas direkt. 

Sommarsugor och hus hyrs där så är möjligt. Kommunens egna lo

kaler tas i anspråk om det behövs. Undanträngningseffekter i Bå

stadshems bestånd ska undvikas. Förvaltningen arbetar vidare med 

att säkerställa det långsiktiga boendet. En delrapport presenteras för 

kommunstyrelsen innan sommaruppehållet. 

Offentligservice: Förvaltningen får ta i anspråk de riktade statsbidra

gen på 12,3 mkr för att kunna arbeta med integration av flyktingar 

samt för att klara boendefrågan. 

Budget: Samtliga kostnader och intäkter redovisas. Anställningar 

knyts till mottagande av flyktingar. Enbart extern finansiering an

vänds för mottagandet. Uppföljning av medlen ska redovisas till 

kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott är styrgrupp för ärenden som rör 

flyktingmottagandet. En delrapport presenteras för kommunstyrelsen 

innan sommaruppehållet. 

Uppföljning av tilldelade medel samt redogörelse för det arbete som 

bedrivs sker i november 2016. 

Ärendet beslutas i kommunstyrelsen. 

YRKANDE OCH INSTÄLLNING 

 och  yrkar att beslutet upphävs och anför 

följande. Kommunstyrelsen har överskridit sin befogenhet och fattat beslut i 

ärendet. Beslutet skulle hänföras till kommunfullmäktige då det är av sådan 

Sida2 
1588-16 

51

51



FÖRVALTNINGSRÄTTEN 
I MALMÖ 

DOM 

Avdelning 1 

art som anges i 3 kap. 9 § kommunallagen. Kommunstyrelsen tog ett aktivt 

beslut att inte föra ärendet vidare till kommunfullmäktige. Ärendet är av 

principiell beskaffenhet och av stor vikt då det innefattar dels intäkter och 

kostnader i mångmiljonklassen. Det borde stå var och en klart att det för 

nuvarande inte finns något ärende av större vikt för landets kommuner än 

flyktingmottagandet. 

Båstads kommun anser att överklagandet ska avslås och anför bl.a. följande. 

Beslutsärendet har inte varit av principiell beskaffenhet eller annars av 

större vikt så att det därför slutligen skulle ha beslutats av fullmäktige. 

Riksdagen beslutade under 2015 om ytterligare ändringar i statens budget 

för 2015 med anledning av denrådande flyktingsituationen. Båstads kom

mun fick med anledning av beslutet riktat statsstöd om 12,3 miljoner kronor. 

De riktade anslagen till kommunerna skulle användas för olika integrations

åtgärder i syfte att underlätta etableringen av nyanlända; anslagen får alltså 

inte användas för andra kommunala verksamheter eller ändamål. Kommun

styrelsen i Båstads kommun har, i enlighet med det av fullmäktige beslutade 

reglementet för styrelsen, ansvar för bl.a. integrationsfrågorna i kommunen. 

·Fullmäktige har följaktligen uttryckligen lagt ansvaret för integrationen av 

nyanlända på styrelsen. Samtliga beslutspunkter i de överklagade beslutet 

avser just etableringen och integrationen av nyanlända och faller inom sty

relsens ansvars och befogenhetsområden. De olika integrationsåtgärder som 

omfattas av beslutet ska ske enbart med extern finansiering, d.v.s. med det 

riktade statsbidraget om 12,3 miljoner kronor. Kommunstyrelsen har med 

stöd av sitt reglemente och de uppgifter och ansvarsområde som följer av 

detta, beslutat hur och på vilket sätt kommunen ska bedriva arbetet med 

integrationen av nyanlända inom ramen för det riktade statliga anslaget på 

12,3 miljoner kronor. 

Sida 3 
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SKÄLEN FÖRA VGÖRANDET 

Tillämpliga bestämmelser m.m. 

Enligt 10 kap. 8 § kommunallagen ska ett överklagat beslut upphävas, om 

1. det inte har tillkommit i laga ordning 

2. beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen 

eller landstinget, 

3. det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter, eller 

4. beslutet strider mot lag eller annan författning. 

Av 3 kap. 9 §första stycket kommunallagen följer att kommunfullmäktige 

beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för 

kommunen. Samma bestämmelse innehåller en uppräkning bestående av nio 

punkter med de ärenden som främst avses. Uppräkningen är inte uttöm

mande utan endast exemplifierande. 

I 3 kap. 10 § kommunallagen anges vidare att fullmäktige får uppdra åt en 

nämnd att i fullmäktiges ställe besluta i ett visst ärende eller en viss grupp 

av ärenden. Ärenden som anges i 9 § första stycket eller som enligt lag eller 

annan författning skall avgöras av fullmäktige får dock inte delegeras till 

nämnderna. 

I relevanta förarbeten uttalas att fullmäktiges beslutskompetens i huvudsak 

gäller beslut av mera grundläggande natur eller av mera generell räckvidd. 

Det ska vara fråga om avgöranden där det politiska momentet, allmänt sett, 

är dominerande. Det anges även att i uttrycket "andra viktiga ekonomiska 

frågor" ligger ett allmänt krav på att fullmäktige ska besluta i sådana ären

den som, liksom budgeten och skatten, har avgörande betydelse om förmö

genhetstillgångama. Det kan handla om graden av avgiftsfinansiering och 

viktiga beslut om förmö genhetstillgångama. 
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F örvaltningsrättens bedömning 

Gränsen för vad som ankommer på fullmäktige att besluta om och vad som 

kan delegeras till nämnderna är flytande och påverkas av en mängd faktorer. 

Om fullmäktige har antagit riktlinjer är det möjligt att delegera till en nämnd 

att avgöra frågor som normalt omfattas av området för fullmäktiges exklu

siva beslutanderätt enligt 3 kap. 9 § kommunallagen. 

Grundläggande frågor om flyktingmottagande kan vara av principiell 

beskaffenhet och beslut i sådana frågor kan därför behöva fattas av 

kommunfullmäktige. I det aktuella fallet har kommunfullmäktige i kom

munstyrelsens reglemente överlämnat ansvaret för integrationsfrågorna i 

kommunen till kommunstyrelsen. Vad gäller den ekonomiska delen av be

slutet ska riktat stadsbidrag på 12,3 miljoner kronor tas i anspråk för att ar

beta med integration av flyktingarna. Ingen annan finansiering ska använ

das. Sammanfattningsvis finner förvaltningsrätten att det inte är visat att det 

överklagade beslutet är av sådan principiell beskaffenhet eller annars av 

sådan större vikt för kommunen som avses i 3 kap. 9 § kommunallagen. 

Med hänsyn härtill och då det inte heller i övrigt framkommit omständighet

er som medför att beslutet ska upphävas enligt bestämmelserna i 10 kap. 

kommunallagen ska överklagandet avslås. 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 1 (DV 3109/lB) 

~~ .... 
Kerstin1~tJwen }------~ 
I avgörbdet har även de särskilda ledamöterna Pia Kinhult och Lena Siver
hag deltagit. 

Helen Åkesson har föredragit målet. 
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Bilaga 

HUR MAN ÖVERKLAGAR - PRÖVNINGSTILLSTÅND 

Den som vill överklaga förvaltningsrättens beslut 
ska skriva till Kammarrätten i Göteborg. 
Skrivelsen ska dock skickas eller lämnas till 
förvaltningsrätten. 

För att kammarrätten ska kunna ta upp Ert över
klagande måste Er skrivelse ha kommit in till för
valtningsrätten inom tre veckor från den dag då 
Ni fick del av domen/beslutet. Om beslutet har 
meddelats vid en muntlig förhandling, eller det vid 
en sådan förhandling har angetts när beslutet 
kommer att meddelas, ska dock överklagandet ha 
kommit in inom tre veckor från den dag domsto
lens beslut meddelades. Om sista dagen för över
klagande infaller på lördag, söndag eller helgdag, 
midsommarafton, julafton eller nyårsafton räcker 
det att besvärshandlingen kommer in nästa vardag. 

Om klaganden är en part som företräder det all
männa, ska överklagandet alltid ha kommit in inom 
tre veckor från den dag beslut meddelades. 

För att ett överklagande ska kunna tas upp i kam
marrätten fordras att prövningstillstånd medde
las. Kammarrätten lämnar prövningstillstånd om 

1. det finns anledning att betvivla riktigheten 
av det slut som förvaltningsrätten har 
kommit till, 

2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas 
går att bedöma riktigheten av det slut som 
förvaltningsrätten har kommit till, 

3. det_ är av vikt för ledning av rättstillämp
ningen att överklagandet prövas av högre 
rätt, eller 

4. det annars finns synnerliga skäl att pröva 
överklagandet. 

Om prövningstillstånd inte meddelas står förvalt
ningsrättens beslut fast. Det är därför viktigt att det 
klart och tydligt framgår av överklagandet till 
kammarrätten varför man anser att prövningstill
stånd bör meddelas. 

Skrivelsen med överklagande ska innehålla 

1. Klagandens person-/ organisationsnummer, 
postadress, e-postadress och telefonnummer 
till bostaden och mobiltelefon. Adress och te
lefonnummer till klagandens arbetsplats ska 
också anges samt eventuell annan adress där 
klaganden kan nås för delgivning. Om dessa 
uppgifter har lämnats tidigare i målet - och om 
de fortfarande är aktuella - behöver de inte 
uppges igen. Om klaganden anlitar ombud, ska 
ombudets namn, postadress, e-postadress, tele
fonnummer till arbetsplatsen och mobiltele
fonnummer anges. Om någon person- eller 
adressuppgift ändras, ska ändringen utan 
dröjsmål anmälas till kammarrätten. 

2. den dom/beslut som överklagas med uppgift 
om förvaltningsrättens namn, målnummer 
samt dagen för beslutet, 

3. de skäl som klaganden anger till stöd för en 
begäran om prövningstillstånd, 

4. den ändring av förvaltningsrättens dom/beslut 
som klaganden vill få till stånd, 

5. de bevis som klaganden vill åberopa och vad 
han/hon vill styrka med varje särskilt bevis. 

Adressen till förvaltningsrätten framgår av do
men/beslutet. 

www.domstol.se 
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BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

BÅSTADS 
KOMMUN 

2016 -09- 1 3 1 (3) 

o.>.~ <... ... ~-S.~.\il. .~ 
.~~~~ .. :: ...... ~SJ ......... ~ 

Mötesanteckningar a Kommunala handikapprådet 

Tid 2016-09-06, kl. 17.00 -19.15 

Plats Arorna, kommunkontoret i Båstad 

Närvarande Ingrid Edgardsdotter (KO), Ordförande 

Friederun Strandh, Parkinsonföreningen i Båstad med omnejd 

Hedvig Olofsson, Anhörig- ochfrivilligverksamheten i Båstads kommun 

Lena Jönsson, FUB, punkterna 1-6 

Sven Nordström, Reumatike1föreninge11 i Nordvästra Skåne 

Britt-Marie Rosander, Handikapprådet i Ängelholm-Båstad 

Henrik Andersson, nämndsekreterare 

Frånvarande Leif Olsson, Kerstin Hörup, Jan Gunnarsson, Yvonne Santesson. 

1. Mötets öppnande, upprop och val av justeringsperson 
Justering sker av Hedvig Olofsson. 

2. Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkänns med följande tillägg: 
Förslag till organisationsförändring mellan Vård och omsorg samt Bildning och arbete -
Överflyttning av Stöd och omsorg inom verksamhetsområdet Vård och omsorg till avdelning 
Individ och Familj (IoF) inom verksamhetsområde Bildning och arbete. 

3. Handikapparkeringar vid Mariatorget i Båstad 
Parkingenjör Jenny Hertsgård bjöds in till mötet för att diskutera frågan. Grusplanen bakom 
Turistbyrån är aktuell, men hur tar man sig enklast vidare därifrån? Inte särskilt bra med 
stora gatstenar. Jenny tar gärna emot förslag på vilka plattor som är mest lämpade utifrån ett 
tillgänglighetsperspektiv. Smågatsten? Nya handikapparkeringar? Pengar saknas. 
Avtal ska finnas mellan kommunen och Turistbyrån. Jenny kollar. Viktigt också att rampen 
så snart som möjligt blir monterad och klar, för att alla kommuninvånare ska ha möjlighet 
att besöka Turistbyrån. Jenny fick i uppdrag att undersöka ärendet. 

Jenny tar med sig frågorna och återkommer för vidare förankring med rådet framöver. 

4. Förslag till organisationsförändring mellan Vård och omsorg samt Bildning och 
arbete - Överflyttning av Stöd och omsorg inom verksamhetsområdet Vård och 
omsorg till avdelning Individ och Familj (loF) inom verksamhetsområde Bildning 
och arbete 
Bildningschef Henrik Andersson informerar rådet tillsammans med Sas Ingrid Pettersson 
och vård- och omsorgsnämndens ordförande Eddie Grankvist (BP). 

Henrik Andersson redogör lite kring bakgrunden. I den nuvarande organisationen uppstår 
inte sällan situationer där den enskilde har behov av såväl insatser inom Socialtjänstlagen 
och/eller LSS vilket har lett till gränsdragningsproblem mellan Stöd och omsorg och Individ 
och Familj. Ett väl utvecklat samarbete och samverkan mellan verksamheterna krävs för att 
den enskilde ska få så god hjälp som möjligt. Inom Bildning och arbete finns ett antal 
avdelningar som alla syftar till att ge barn, ungdomar och vuxna förutsättningar/fördelar 
för ett växande och utveckling i livet, tjänster som efterfrågas inom Stöd och omsorg. 
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När beskrivna verksamheter finns under "samma tak" kan gränsdragningsproblem lösas 
smidigare och samarbetet utvecklas snabbare och mer effektivt. Bl.a. handikappomsorgen 
och meningsfull sysselsättning skulle i så fall hamna under samma verksamhetsområde. 

Facket har informerats om förslaget och ett antal riskbedömningar är gjorda. 
Kommunstyrelsen och nämnderna har informerats om förslaget, men ännu är inga 
beslut tagna. Tjänsteskrivelse angående detta biläggs dagens mötesanteckningar. 

5. Information från Vård och omsorg samt nämnden 
Eddie Grankvist och Ingrid Pettersson informerar om de senaste besluten: 

Myllefallet i Förslöv: 
Myllefallet återställs till gruppbostad successivt genom att vid förändrade förhållanden för 
vård- och omsorgstagarna återställa lägenhet för lägenhet till gruppbostad. De tre personer 
som idag har personlig assistent och som bott på Myllefallet under många år ska garanteras 
fortsatt boende på samma premisser som nu gäller. 

Kognitivt/Demenscentra i Båstads kommun: 
Förvaltningen får i uppdrag att i ett första läge beskriva innehållet i ett kognitivt/ 
demenscentra i Båstads kommun. Förvaltningen får i uppdrag att söka lämplig lokalisering 
efter det att en genomgripande konsekvensanalys samt omvärldsanalys gjorts. 

Platsen som rekommenderas för en placering är de flesta överens om, nämligen Västra Bjäre. 
Bjärehemmet säljs förmodligen inom kort men kommunen behåller 3-4:an och Hörnan. 

Medfinansiering av värd/värdinna och gemensamhetslokal på Malens Trygghets bo ende: 
Kommunfullmäktige föreslås besluta om medfinansiering av en värd/värdinna till Malens 
Trygghets boende samt till gemensamhetslokal. Förvaltningen får i uppdrag att komma 
överens med Båstadhem om en medfinansiering, samt vilka som ska ha nyttjanderätt av 
gemensamhetslokalen. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram kriterier för trygghets boende 
i Båstads kommun. Förvaltningen får i uppdrag att återkoppla till nämnden hur förhand
lingarna med Båstadhem fortlöper avseende kostnader för medfinansiering. 

Samarbetsavtal med kyrkan och Smedjan har tecknats och efter detta har antal besökande till 
arrangemangen ökat. Verksamheterna i Båtsmansgården i Torekov flyttas till församlings
hemmet. 

Socialt innehåll och anhörigstöd: 
Vård- och omsorgsnämnden begär hos kommunstyrelsen ökat anslag till socialt innehåll och 
anhörigstöd på 870 000 kr för personal- och driftresurser för 2016, samt inräknat i budgeten 
för kommande år. 

Kort kommentar även kring ekonomi/personalresurser för att ha helgöppet och servera 
lunch på Vår liden och Ängahällan. 

6. Föregående mötesanteckningar 
Rådet går igenom anteckningarna från föregående möte. Rullstolsbunden ska ändras till 
rullstolsburen under punkt 4 på sidan 1. 

I övrigt så godkänns mötesanteckningarna och rådet lägger dem till handlingarna. 

7. Båstad GIF:s planer kring ny- och tillbyggnad vid Örebäcksvallen 
Rådet skissar på ett yttrande gällande tillgängligheten. 
Ärendet tas upp på nytt under hösten. 
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8. Ledamöterna runt 
Kommunhusets en tre? Rådet har en del synpunkter på parkingenjörens förslag. 
En tillgänglighetscertifiering var på gång på Eddie Grankvists tid i rådet för cirka fem år 
sedan. Vad hände med ansökningshandlingarna? 

Anhörigverksamhetens nya lokaler i Båstad: jämte Daglig verksamhet (under Systembolaget). 

Östra Karups Bygdegård, förbättring av tillgängligheten: Boverket bidrar med 200 000 kr 
och en trapphiss är beställd. Men hur ska den placeras i förhållande till den branta trappan? 
Ordföranden visar ett antal bilder på hur det ser ut inne i byggnaden. 

Ledsagare: enligt Socialtjänstlagen eller LSS? Biståndshandläggarna hjälper till med detta. 

9. Datum för nästa möte 
Tisdagen den 11 oktober kl. 17.00 i Båstads kommunhus. 

Båstad den 9 september 2016 / 

~r7,2/&z;v-rtJ~ ~ & ;;i:_ 
lngridJdg?rsdotter ~;~<Andersson 
Ordfarande Sekreterare 
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edvig 01 fsson 
Justerare 
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