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Socialnämnden 

Erbjudande om överlåtelse av anvisningar på 
ensamkommande barn och unga 
Förvaltningens förslag till beslut 
Socialnämndens ordförande och vice ordförande föreslår socialnämnden föreslå 
kommunstyrelsen att acceptera Piteå kommuns erbjudande. 

Socialnämnden uppdrar till socialförvaltningen att upprätta ett förslag till avtal med 
Piteå kommun, angående överlåtelse av anvisade ensamkommande barn och unga, som 
överlämnas till kommunstyrelsen för vidare hantering. 

Sammanfattning av ärendet 
Utifrån ändrade förutsättningar för mottagande av ensamkommande barn och unga har 
Piteå kommun skickat ett erbjudande till alla kommuner i Sverige. Piteå kommun 
erbjuder sig att ta över anvisningar från andra kommuner eftersom de har kapacitet att 
ta emot flera ensamkommande barn och unga än vad de ansvarar för idag. Piteå 
kommun bedömer att ensamkommande barn och unga kan i deras regi ges goda 
förutsättningar till fortsatt integration i form av bostad, utbildning och egen 
försörjning.  

Inströmningen av ensamkommande barn och unga fortsätter att minska samtidigt som 
ersättningarna till kommunerna för vård och boende av målgruppen kommer att 
minska inom några månader. Dessa ändrade förutsättningar har resulterat i att Piteå 
kommun har lediga platser i sina HVB-hem samt stödboenden.  

Ärendets handlingar 
Erbjudande om överlåtelse av anvisningar på ensamkommande barn 
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Förvaltningens bedömning 
Katrineholms kommun tar sitt ansvar och har tagit emot ett stort antal anvisade 
ensamkommande barn och unga under den senaste flyktingsvågen. Under den andra 
halvan av år 2015 anvisades ett ensamkommande barn varje dag till Katrineholm. 
Detta skapade stora utmaningar för kommunen, framför allt när det gällde att hitta 
hållbara boendeformer för målgruppen. Det fanns hinder i lagen, praxis och utbudet 
när det gällde att hitta hållbara boendelösningar.  
 
I slutet av år 2015 skickade socialnämnden i Katrineholms kommun en lex Sarah 
anmälan om hur nämnden, i det rådande läget med många ensamkommande barn och 
unga, inte klarar av att fullt ut bedriva sin verksamhet med den kvalitet som krävs 
utifrån gällande regelverk. 
 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) meddelade Katrineholms kommun att de krav 
som i den extraordinära situationen ställs på socialnämnder i landet innebär stora 
påfrestningar. IVO förutsätter dock att socialnämnden utifrån sitt ansvar analyserar och 
bedömer situationen och planerar för att kunna tillgodose nödvändiga behov samt att 
kommunen hanterar detta på en kommunövergripande nivå.  
 
Anvisade ensamkommande barn och ungas behov innefattar allt från boendemöjlighet, 
utbildning och möjligheterna till egen försörjning.  
 
Katrineholms kommun växer och efterfrågan på bostäder är mycket stor. Ett resultat av 
den stora efterfrågan är att många invånare som exempelvis saknar inkomster har svårt 
att konkurrera med övriga på bostadsmarknaden. Många invånare som är bostadslösa 
eller riskerar att vräkas söker stöd från socialnämnden. Bostadsbristen har gjort att 
nämnden tvingats neka stöd, i form av sociala kontrakt och i flera fall har nämnden 
behövt hyra rum på vandrarhem till bostadslösa. Även om kommunen arbetar med 
byggnation av nya bostäder så kan denna insats inte skapa ett hållbart alternativ till 
boende för anvisade ensamkommande barn och unga på kort sikt.  
 
Med tillväxten i kommunen kommer det att skapas flera arbetstillfällen. En stor andel 
av kommunens invånare uppbär idag ekonomiskt bistånd och de ensamkommande 
ungdomarna kommer successivt konkurrera om jobb på den rådande arbetsmarkanden 
i kommunen. Individer som riskerar att hamna i utanförskap är det ungdomar som inte 
väljer att vidareutbilda sig. Arbeten finns, men arbetsgivarna efterfrågar individer med 
specialkompetens och erfarenhet. I kommuner finns det i dagsläget inte något större 
utbud av enklare jobb, något som behövs här och nu. 
 
Med beaktan av alla de utmaningar som kommunen arbetar med och ensamkommande 
barn och ungas behov samt möjligheten att ge dessa individer en bra integration, i det 
svenska samhället, bedöms Piteå kommuns erbjudande vara relevant.  
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Piteå kommun bedöms ha tillräckligt med boendealternativ för att tillgodose 
ensamkommande barn och ungdomarnas behov. Kommunen kan även erbjuda en 
akademisk mötesplats som sammanflätar konstnärliga och vetenskapliga perspektiv på 
kunskap och lärande. Utbudet av arbetsmöjligheter bedöms också vara stort och som i 
kombination med studier kan bidra till en god integration av ensamkommande barn 
och unga.  
 
 
Lorraine Fröberg 
Förvaltningschef 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen  
Piteå kommun, Samhällsbyggnad, Flyktingsamordningen 
Akten 
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 941 32 Piteå 
 
 

Erbjudande om överlåtelse av anvisningar på ensamkommande barn  

 
Utifrån ändrade förutsättningar för mottagande av ensamkommande barn så erbjuder sig Piteå 

kommun att ta över anvisningar från andra kommuner. Vi vänder oss till samtliga kommuner 

som känner att man inte har möjlighet att bedriva verksamheter för målgruppen eller av andra 

skäl vill överlåta uppdraget till annan aktör, utan att det belastar kommunen några resurser.  

 

Inströmningen av EKB minskar samtidigt som Staten sänker ersättningen till kommunerna för 

driften av HVB-hem och sänker förutsättningarna då ingen ersättning utgår mer för tom 

platser. Det blir därmed allt viktigare för kommunerna att fylla alla sina platser för 

ensamkommande barn på HVB-hemmen eller Stödboendena för att finansieringen ska täcka 

kommunens kostnader. Prognosen för de antal ensamkommande barn som kommer till 

Sverige är så låg att kommunerna inte får möjlighet att fylla alla sina platser eller ekonomisk 

täckning.  

 

Piteå kommun står inför samma utmaningar men önskar kunna fortsätta bedriva sina 

verksamheter. Därför erbjuder vi oss att ta över era anvisningar. Vi skriver avtal och meddelar 

Migrationsverket att de får anvisa er andel direkt till oss istället, vilket inte skulle ge er något 

merarbete. 

 

Finns intresse för sådan uppgörelse, hör av er till mig snarast! 

 

Med förhoppning om samverkan! 

 

Hälsningar 

Anna-Maria Nilsson 

Avdelningschef 
Samhällsbyggnad, Flyktingsamordningen 
0911-696 852 
anna-maria.nilsson@pitea.se 
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1 Drift 
1.1 Helårsprognos 
Socialförvaltningens resultat till och med april månad fortsätter visa på att verksamheten följer 
fastställd budget. Förvaltningens kostnader för perioden är cirka sju miljoner kronor högre än 
budgeterat för perioden. Det är framförallt placeringskostnader för LVU ärenden och kostnader 
för utredningskonsulte som bidrar till att förvaltningen redovisar förhöjda kostnader under den 
gångna perioden. 
De förhöjda kostnaderna har dock under perioden lyckats täckas genom effektiviseringar och 
ökade intäkter som kan härledas till bidrag och ersättningar från Migrationsverket. 
Förvaltningen hanterar stora utmaningar men prognostiserar att det ekonomiska resultatet 
kommer i slutet av året vara i linje med den tilldelade budgetramen för verksamhetsåret. 
  

1.2 Åtgärder som är inräknade i helårsprognosen 
Myndighetsavdelningen 
Bostadsfrågor fortsätter vara en stor utmaning inom avdelningens arbetsgrupp för ekonomiskt 
bistånd. Några personer har under månaden lyckats få egna kontrakt och några har fått tillgång 
till lägenheten genom sociala boenden, men efterfrågan på bostäder är mycket stor. Avdelningen 
har i vissa fall fått bevilja tillfälligt boende på vandrarhem. Kostanden för denna lösning har 
under april månad varit cirka 60 000 kronor. Tillkommer det inte några lediga bostäder eller 
andra alternativa boendelösningar under den nästkommande månaden så kommer kostnaden för 
tillfälligt boende på vandrarhem fortsätta vara högt. 
Bostadsbidraget är en fördelningspolitisk träffsäker förmån som når hushåll med låga inkomster. 
Men stödets relativa storlek och antalet hushåll som får tillgång till det minskar, vilket ökar 
risken för en övervältring på ekonomiskt bistånd visar Riksrevisionens nya granskning. För att 
minska risken för övervältning mot ekonomiskt bistånd rekommenderar Riksrevisionen 
regeringen att i större utsträckning ta hänsyn till riksnormen för ekonomisk utsatthet när 
inkomstgränser och beloppsnivåer för bostadsbidrag beslutas. 
Statistiken för april månad avseende ekonomiskt bistånd visar att avdelningen har hanterat 925 
ekonomiskt biståndsärende. Samma månad år 2016 hanterades 966 ärenden. När det gäller 
ungdomar har ärendeantalet minskat med 31 stycken i jämförelse med april månad år 2016. 
Avdelningen har haft 95 aktualiseringar varav 40 har lett till utredningar. En fjärdedel av dessa 
utredningar avser ungdomar. 
Det har betalats ut ekonomiskt bistånd i 618 ärenden under den gångna månaden, motsvarande 
antal år 2016 var 726 ärenden. En orsak till minskningen kan vara att personer i år arbetar som 
timanställda och har fått en lön under april månad som resulterar i att hushållen hamnar över 
riksnormen. Det kan även handla om att det betalats ut retroaktiva ersättningar från 
försäkringskassan. 
När det gäller avslutade ärenden så har flera klinter som fått arbete under de senaste månaderna. 
Det är oftast tidbegränsade anställningar så verksamheten kan i vissa fall omvandlas till 
tillsvidareanställningar. Avdelningen är noga med att informera om vikten att gå med i A-kassan 
och att det är en försäkring som kan trygga personernas ekonomiska situation i framtiden, i det 
fall arbetet upphör. 
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Enheten Ekonomiskt bistånd har genomfört möten med Viadidakt och Arbetsförmedlingen (AF) 
på chef- och medarbetarnivå. Arbetsförmedlingen berättade om nya satsningar för arbetslösa 
som startar under hösten. Målgruppen är personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. 
Personerna kommer att vara berättigade till aktivitetsstöd under deltagande i insatsen.  
Det diskuterades även om hur parterna kan göra för att förkorta handläggningstiden, från att 
personen ansöker om ekonomiskt bistånd och till att hen blir aktuell på Viadidakt. Parterna 
enades om att skriva ett mail med frågor till arbetsförmedlaren direkt vid inledning av 
utredningen på socialförvaltningen, där man frågar om det finns en planering på AF eller om 
Viadidakt är aktuellt. En mall har upprättats och skickats ut till alla socialsekreterare som arbetar 
med ekonomiskt bistånd. Under april månad har det även planerats för en träff med AF och 
Viadidakt för att genomföra en processkartläggning av parternas gemensamma målgrupp. 
Avdelningens ensamkommandegrupp har under april månad inte tagit emot några nya 
aviseringar om ensamkommande barn och unga. Socialsekreterarna fortsätter att arbeta med 
omflyttning av ensamkommande barn och unga som är i behov av nya boendeplatser. Anledning 
till omplaceringarna kan vara att ett HVB stänger alternativt att utföraren inte har möjlighet att 
ställa om verksamheten och anpassa den utifrån det nya ersättningssystemet. Ett par 
ensamkommande ungdomar har under månaden fått uppehållstillstånd och ett par ungdomar har 
fått avslag på sin asylansökan. 
Utifrån IVO:s tidigare granskning har avdelningen samverkat med öppenvårdsavdelningen kring 
det öppna intaget. Avdelningen har även fortsatt jobba med att uppdatera riktlinjer och rutiner 
samt introduktionsprogram. 
Avdelningschefen har under månaden deltagit i ett uppföljningsmöte med anledning av 
information som verksamheten har fått av Södertälje kommun kring hur de arbetar med FUT 
och kontroller när det gäller hyreskedja (andrahandskontrakt och inneboende kontrakt). 

Öppenvårdsavdelningen 
Under april månad har två verksamheter blivit HBTQ certifierade, Familjeenheten och 
Ungdomsenheten. Avdelningen har fortsatt att arbeta med RÖTT, kommunens värdegrund, och 
nästa steg är att verksamheterna ska arbeta med vad värdegrunden betyder för respektive enhet. 
Många medarbetare inom öppenvården genomgår för närvarande en Kris- och trauma utbildning 
via Landstinget. Utbildningen syftar till att ge kunskap i att hantera en akut kris/händelse som 
exempelvis drabbat en familj. 
Under april har avdelningschefen, tillsammans med chefen för myndighetsavdelningen, deltagit 
i att arragera psykiatrins dag. I år hölls den 26 april i Safiren med temat psykisk ohälsa och 
anhöriga. Journalist och programledare Sanna Lundell var en av föreläsarna, likaså alkohol-drog 
och anhörigterapeuten Jessica Carlson från Mercur. Evenemanget arrangeras varje år av 
samverkansgruppen AVP (arbetsgruppen västra psykiatri) som representerar KFV- kommunerna 
och landstinget. Arrangemanget blev lyckat med fullt antal besökare. 
Inom enheten öppna insatser har verksamheten Frida startat en kvinnofridsgrupp med sex 
stycken deltagare. Våldsteamet har för närvarande åtta stycken skyddsplaceringar, det vill säga 
en mindre än föregående månad. Socialstyrelsen erbjuder kommuner att ansöka 
utvecklingsmedel för arbetet med våld i nära relationer. Frida kommer att ansöka medel för att 
höja kompetensen i ämnet inom förvaltningen. I Mercurs verksamhet genomgår 23 stycken 
personer behandling för sitt beroende, ungefär lika många finns i anhörig- och 
vuxna/barngrupperna. På Ungdomsenheten är intervjuerna för den utökade tjänsten inom 
fältarbete avslutade. För närvarande återstår endast referenstagning. Cirka 30 stycken ungdomar 
alternativt föräldrar är aktuella för en insats på Ungdomsenheten. Exempel på ärende just nu är 
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en föräldragrupp som startat då det framkom att deras ungdomar rökte hasch. För att föräldrarna 
skulle träffas och prata och få kunskap startade Ungdomsenheten denna föräldragrupp. 
Under april stängdes Gruvan och flyttades till Perrongen. Lokstall 1 och 2 har inretts för att 
passa behovet och verksamheten har bytt namn till LOKalerna. Avdelningschef för 
öppenvården, polisen och verksamhetschef för kultur- och fritidsförvaltningen samt 
bildningsförvaltningen har träffats för att utöka samarbetet och undvika och gruppen kommer 
fortsätta träffas för att följa upp utvecklingen. 
Kommunpolisen har besökt Vallmovillan HVB och träffat alla ungdomar. Syftet med träffen var 
att ungdomarna skulle få en positiv bild av polisen samt information om polisens funktion i 
samhället. Ungdomarna fick även titta på deras utrustning och en information om hur man blir 
polis i Sverige. Besöket var mycket uppskattat och tanken är att man ska fortsätta ha kontakt. 
Vallmovillan har även varit fullbelagt under april måna 

1.3 Integration och mottagande 
Förvaltningen har inte anvisats några ensamkommande barn och unga under april månad. 
Socialförvaltningens totala fordran på Migrationsverket per den sista april är cirka 117,4 
miljoner kronor. 

Statistik EKB 2017 

             

 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

             

Antal 
aktualiseringar 

1 0 0 0         

Antal pågående 
vårdåtaganden 

156 153 151 148         

Antal personer 156 153 151 150         

Antal under 18 år 134 131 126 124         

Antal avslutade 
vårdåtaganden 

5 3 3 3         

Antal avslutade 
ärenden under 18 
år 

1 2 1 1         
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2 Investeringar 
2.1 Helårsprognos 
Investeringarna följer fastställd plan. 

2.2 Åtgärder som är inräknade i helårsprognosen 
Det finns inget behov av ytterligare åtgärder. 
 

3 Resultaträkning 
 

Redovisas i TKR Ack. 201701 - 201704 Helår 2017 

  Utfall Total budget Avvikelse Total budget 

 
        

Externa intäkter 40 091 33 221 6 871 99 662 
Interna intäkter -54 -1 -53 -2 
Summa intäkter 40 037 33 220 6 817 99 660 

 
        

Bidrag -19 936 -18 630 -1 306 -55 891 
Köp av vht inkl konsultkostn -39 377 -27 496 -11 880 -82 490 
Personalkostnader inkl uppdragstagare -32 539 -37 962 5 424 -113 887 
Externa hyror inkl andrahandskontrakt -4 437 -4 645 207 -13 934 
Övr vht kostnader -1 388 -1 780 392 -5 339 
Interna övr kostnader -1 672 -2 017 345 -6 051 
Kapitalkostnader -265 -268 4 -805 
Finansposter -11 -10 -1 -30 
Summa kostnader -99 626 -92 809 -6 817 -278 427 
NETTORESULTAT -59 588 -59 589 1 -178 767 
Totalt -59 588 -59 589 1 -178 767 
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