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Ensamkommande barn 

Utmaningarna att möta de nya 
ersättningsnivåerna 
 
Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn, Salem och 
Södertälje  
 
Joachim Heimersson, utvecklingsledare, Huddinge 
Karl Lindgren, enhetschef, familjeenheten, Salem 
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Om nyckeltalsarbetet 
 
Analys av 
• vilka placeringsformer som använts 
• kostnaderna för dessa  
• arbetet med att möta upp det nya ersättningssystemet 

 
Ej analys av 
• kvalité inom olika placeringsformer 
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Nya ersättningsförordningen 
Baseras på schablonersättningar per barn utefter ålder och 
asylstatus. 
 
• 0-17 år 1350 kr/dygn 
• 18-21 år med PUT/TUT(längre än 12 månader) 750 kr/dygn 
• 18-21 år i asylprocess faktiska vårdkostnader ifall de uppfyller 

vårdbehov med LVU-liknande kriterier. I övrigt utgår ingen 
ersättning. 

• 0-21 år vård med stöd av LVU ersätts med faktiska kostnader 
 
 

Detta skiljer sig från tidigare system där kommunerna, generellt, 
ersattes med faktiska kostnader alternativt 1900kr/dygn.  
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Placeringar mars 2016 
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Analys 

Hösten 2015 fram till våren 2016 
 
• Akutstyrt arbete, alla skulle placeras 
 
• Kommunerna lyckades men stora antalet i 
jourhem 
 

• Höga placeringskostnader 
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Analys 
Sommaren och hösten 2016 
 
• Massivt arbete med omplaceringar från jourhem samt utredningar 

av familjehem 
 
• Höga konsultkostnader för familjehemsutredningar 
 
• Fler HVB-platser i både egen regi och externa.  

 
• Kostnader HVB egen regi ökade efter inspektioner från IVO 
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Placeringar mars 2016 & mars 2017 
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Analys 
Vintern 2016/2017 
 
• Första indikationerna om att ny ersättningsförordning  kommer 

drivas igenom under 2017 
 
• Fortsatt höga konsultkostnader för familjehemsutredningar 

 
• Planering inför behov av omställningar till följd av lägre intäkter 

påbörjades 
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Placeringar, andel per kommun 
i mars 2017 
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Dygnskostnad HVB januari 2017 
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Andel barn per åldersgrupp 

mars 2017 mars 2018 
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Snittkostnad placeringsdygn 
januari 2017 
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Analys 
Februari/mars 2017 och framåt 
 
• Omställningsarbete mot framför allt stödboende tar fart 

 
• Avvecklar platser på HVB 
 
• Beslutet om ny ersättningsförordning i mars ger kommunerna nytt 

förhandlingsutrymme med externa aktörer 
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Omställningsarbetet 
• Omförhandlingar med externa parter  

• Förhandlingar med familjehemmen i egen regi  

• Omvandla HVB, såväl externa som egna, till stödboenden 

• Flera kommuner ser också över möjligheten att bygga nya 
stödboenden  

• Under 2018 har en majoritet av barnen fyllt 18 år = 750kr/dygn  

• Omstrukturering personal 

 
Familjehem och stödboenden i egen regi är i dagsläget enda två 
placeringsformer där intäkterna kan täcka kommunernas kostnader 
för de som fyllt 18 år 
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Andelen per placeringsform – 
förändring över tid 
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Snittkostnad placeringsdygn 
januari 2017 samt juli 2017 
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Slutkommentarer 
• Tid för omställning för kort 
 
• Osäkra underlag för volymer har försvårat arbetet 
 
• 750 kr/dygn ej 1350 kr/dygn  

 
• Behov av HVB tvingar kommunerna hitta ännu billigare övriga 

placeringar 
 

• Kommunerna har behov av cirka 500 nya platser på stödboende 
2017/2018 
 

• Ekonomin riskerar bli mer styrande än barnen/ungdomarnas 
behov 
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