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Tjänsteskrivelse
Social- och omsorgsförvaltningen
Sofia Lindholm-Åström

2020-04-09

Dnr SON 2020-117

Social- och omsorgsnämnden

Ensamkommande barn, ställningstagande till
ersättningsnivåer till Leanlink Råd och stöd, avseende
samlat mottagande.
Förslag till beslut
1. Ersättning till Leanlink Råd och stöd avseende samlat mottagande för
ensamkommande barn under perioden 2020-07-01 till och med 2021-0630, utges enligt social och omsorgsförvaltningens förslag.
Ärende
Social – och omsorgsnämnden har att ta ställning till en ny ekonomisk
överenskommelse kopplat till Leanlinks verksamhetsuppdrag avseende ett
samlat mottagande av ensamkommande barn. Uppdraget gäller t o m 2021-0630 och kan därefter förlängas med ett år i taget vid två tillfällen.
Eftersom de ekonomiska förutsättningarna för uppdraget beror på antal barn
som befinner sig i kommunen behöver dessa justeras under uppdragstiden.
Uppdraget är utformat som en ram där en grundersättning fastställs för ett år i
taget men där en modell för återbetalning eller ytterligare medel används vid
uppföljning var tredje månad.
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LKPG1002, v2.1, 2016-03-07

Ersättning från migrationsverket baseras på barnet/ungdomens ålder. För
anvisade barn under 18 år erhåller kommunen en ersättning om 1350 kr/dygn.
För ungdomar över 18 år är ersättningen 750 kr/dygn. Dessa belopp är
oberoende avseende om personen är i asylprocess, har tillfälligt eller
permanent uppehållstillstånd.
Ersättning för mottagandet av ensamkommande barn för perioden 2019-07-01
till och med 2020-06-30 är ca 19,2 mnkr. Den nya föreslagna ersättningen till
Leanlink Råd och stöd omfattar 15,1 mnkr för perioden 2020-07-01 till och
med 2021-06-30.
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Ensamkommande barn under 18 år genererar en intäkt på 1350 kr/dygn och
unga ensamkommande över 18 år generar en intäkt på 750 kr/dygn. Förslaget
bygger såsom tidigare på avveckling av verksamheter och succesiv samordning
av verksamheter för att göra mottagandet mer kostnadseffektivt.
__________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse Ensamkommande barn, ställningstagande till ersättningsnivåer till Leanlink
Råd och stöd.docx
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Bakgrund
Omsorgsnämnden beslutade den 24 maj 2017 att ge Leanlink Råd och stöd i
uppdrag att driva den samlade verksamheten avseende kommunens mottagande
för ensamkommande barn under tvåårsperioden 2017-07-01 till och med 201906-30. Detta uppdrag reviderades efter rådande förutsättningar och förlängdes i
april 2019. Nuvarande uppdrag gäller till och med juni månad 2021.
När verksamhetsuppdraget skrevs fram under år 2017 bifogades en ettårig
budget för uppdraget med hänvisning till att omsorgs och äldreförvaltningen
årligen skulle återkomma med ett nytt förslag för budget.
Social – och omsorgsnämnden har nu att ta ställning till en ny ekonomisk
överenskommelse kopplat till Leanlinks verksamhetsuppdrag avseende ett
samlat mottagande av ensamkommande barn.
Den ekonomiska kalkylen för kommande års budget för mottagandet baseras
på ett prognosticerat antal ensamkommande barn i kommunen för perioden
2020-07-01 till 2021-06-30.
Eftersom de ekonomiska förutsättningarna för uppdraget beror på antal barn
som befinner sig i kommunen behöver dessa justeras under uppdragstiden.
Uppdraget är utformat som en ram där en grundersättning fastställs för ett år i
taget men där en modell för återbetalning eller ytterligare medel används vid
uppföljning var tredje månad.
Förslag till ersättningsnivå baseras på den statliga schablonintäkten för
ensamkommande barn, vilken i sin tur är åldersbaserad. För anvisade barn
under 18 år erhåller kommunen en ersättning om 1350 kr/dygn. För ungdomar
över 18 år är ersättningen 750 kr/dygn. Dessa belopp är oberoende avseende
om personen är i asylprocess, har tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd.
Aktuell situation
I dagsläget vistas 81 ensamkommande barn i kommunen. Förutom Leanlink
Råd och stöds boenden, finns även ensamkommande barn externt placerade
och i familjehem. Externt placerade barn är undantagna ur denna ekonomiska
beräkning, då dessa placeringar finansieras genom återsökning av faktiska
kostnader.
Linköpings anvisningstal för år 2020 är 15 ensamkommande barn. Hittills
under året har 6 nya barn anvisats till kommunen. Barn/ungdomar som ännu
inte fått besked om uppehållstillstånd är 13 stycken. Utifrån rådande läge i
världen förväntas mottagandet andra halvåret av 2020 och framöver vara
relativt stabilt och på en låg nivå.
Från 1 juli varje år lämnar de ungdomar som fyller 20 år kommunens system
för mottagande av ensamkommande barn. Detta innebär en förutsägbar
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minskning av antalet barn i systemet. Inför sommaren 2020 fyller 35
ensamkommande unga 20 år och lämnar mottagandet. Sammanfattningsvis
beräknas antalet ensamkommande barn och unga i kommunen vara mellan 5065 stycken under gällande period.
Ekonomisk planering för perioden 2020-07-01 till och med 2021-0630
I den nya föreslagna ersättningen för perioden 2020-07-01 till och med 202106-30 har boendestödet och utslusslägenheter tagits bort från uppdraget.
Planeringen är att de ungdomar som tidigare, vid ca 18 års ålder, erbjöds att
flytta till en utslusslägenhet med boendestöd, från och med sommaren ska bo
kvar i Vidingsjö stödboende under hela kvarvarande tiden i mottagandet, men
succesivt erhålla ett reducerat stöd i syfte att arbeta för självständighet.
Några lägenheter utanför Vidingsjö stödboende kommer dock finansieras inom
ramen för ersättningen för att säkerställa boende för flickor och en ung
förälder.
Då beläggningen på Vidingsjö stödboende, utifrån minskat antal barn i
mottagandet, beräknas vara relativt låg är kostnaden för lokalen hög per belagd
plats. Enligt beräkningar bedöms ca 1,2 mnkr av den ersättning som
kommunen får av migrationsverket bekosta sådana tomplatser, vilket i sin tur
påverkar vilka medel som kan användas i det fysiska och psykiska
omhändertagandet av ungdomarna.
Social –och omsorgsförvaltningen föreslår därför att de 1,2 mnkr undantas från
den ekonomiska beräkningen som utgör grund för ersättningen l Leanlink.
Förslag
Ersättning för mottagandet av ensamkommande barn för perioden 2019-07-01
till och med 2020-06-30 är ca 19,2 mnkr. Inför kommande år 2020-07-01 till
2021-06-30 förslår social- och omsorgsförvaltningen en ersättning om totalt ca
15,1 mnkr. Denna ersättning baseras på ett prognostiserat antal barn och unga
som kommer att finnas i kommunen under given period och omfattar
verksamheterna, hem för vård eller boende (hvb) och stödboende.
Ekonomiska konsekvenser
Ersättningen finansieras med statliga schablonintäkter.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Förhandling enligt 11 § medbestämmandelagen är genomförd.
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