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§ 231
Yttrande – Ett nytt ersättningssystem för mottagandet av
ensamkommande barn och unga. KS 2016-273
Förslag till beslut
Arbetsutskottet beslutar
1 Överlämna barn- och utbildningsnämndens och socialnämndens yttranden jämte SKL:s
yttrande till Arbetsmarknadsdepartementet som Falkenbergs kommuns remissvar.
2 Paragrafen justeras omedelbart.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2016-08-22
Kommunstyrelsen 2016-08-09, § 224
Barn- och utbildningsnämndens yttrande 2016-08-03
Socialnämndens yttrande 2016-07-11, § 114 (OBS! Ärendet har av misstag kommit att få
en felaktig rubrik i ordförandebeslutet)
SKLs yttrande från 2016-07-10, publicerat 2016-08-11
Arbetsmarknadsdepartementets remiss 2016-06-21
Sammanfattning av ärendet
Arbetsmarknadsdepartementets promemoria ”Ett nytt ersättningssystem för mottagandet av
ensamkommande barn och unga” har gått ut på remiss till, bland annat, 33 kommuner,
varav Falkenberg är en. Sista svarstid är 2016-08-24, alla kommuner får svara.
Man har som utgångspunkt fastslagit att dagens system för ersättning till kommunerna för
mottagandet av ensamkommande barn och unga inte är ändamålsenligt, utan snarare
svåröverskådligt och administrativt betungande. I promemorian läggs därför fram ett
förslag som avses förenkla regelverket, förbättra kommunernas planeringsförutsättningar,
minska den administrativa bördan och öka kostnadseffektiviteten. Det föreslagna
ersättningssystemet bygger på schablonersättningar i större utsträckning än nuvarande
system.
Ärendet har remitterats till barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden, vilka båda
har inkommit med yttranden. Kommunstyrelseförvaltningen har efter genomgång av
remissen och yttrandena konstaterat att det är lämpligt att även inhämta synpunkter från
överförmyndaren samt kommunstyrelseförvaltningens ekonomiavdelning, sistnämnda för
att för en samlad bild av de ekonomiska konsekvenserna för kommunen som helhet.
Ekonomiavdelningen har försökt väga samman yttranden från nämnda kommunala
förvaltningar och även tagit del av Sveriges kommuner och landstings (SKL) yttrande från
2016-07-10, publicerat 2016-08-11. Uppdraget från kommunstyrelsen att ge en samlad bild
över de ekonomiska konsekvenserna av arbetsmarknadsdepartementets promemoria är svår
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att genomföra då ärendet är mycket komplext. Förslaget från ekonomiavdelningen är
därför att lämna bifall till SKL:s yttrande samt yttrandena från barn- och
utbildningsnämnden och socialnämnden.
Ekonomi
De ekonomiska konsekvenser för kommunen som helhet ska belysas av kommunstyrelsens
ekonomiavdelning.
Övervägande
Kan ske först när de kompletterande synpunkterna inkommit.
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