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Regeringen har presenterat ett förslag om ändrat ersättningssystem för
mottagandet av ensamkommande barn som ska träda ikraft den 1 juli 2017.
Det föreslagna ersättningssystemet innebär att dygnsersättningen sänks från 1
900 kr till 1 350 kr per barn och unga i åldern 8-17 år och från 1 900 kr till 750
kr per ung i åldern 18-20 år.
En översyn av ersättningen till kommunerna för mottagande av
ensamkommande barn och unga är välkommet då vi behöver ett mer
kostnadseffektivt system. När regeringen emellertid sänker ersättningen till en
nivå som inte motsvarar de faktiska kostnaderna för mottagandet av
ensamkommande i kombination med en alldeles för kort implementeringstid
resulterade detta i omfattande konsekvenser för kommunerna.
Enligt stadsledningskontoret bedöms den föreslagna schablonersättningen
inte ens räcka till att driva boenden enligt de kvalitets- och bemanningskrav
som ställs. Kommunerna tvingas dessutom att omförhandla eller avsluta avtal
med familjehem och HVB-hem samt måste nya platser skapas. Att genomföra
en sådan omställning tills årsskiftet är fullkomligt orimligt.
Flera av de barn som anländer till Stockholm är i behov av en stabil och
trygg tillvaro, men också vård och tillsyn. Givet detta har efterfrågan på HVB
– hem varit stor och det finns inget som tyder på att behovet kommer att
minska framöver. Än dock förutsätter regeringens förslag att ensamkommande
erbjuds en hyreslägenhet eller placeras i familjehem istället för HVB- hem.
Placering av ensamkommande måste alltid ske utifrån barnets behov, därför är
det nu ytterst oroväckande att barnperspektivet lyser med sin frånvaro i
regeringens förslag.
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Mot bakgrund av ovanstående önskar jag svar på följande frågor:
1. Hur ska staden finansiera kostnaderna som uppstår vid den sänkta
ersättningen?
2. Hur ska staden tillhandahålla HVB - hem för ensamkommande?
3. Vilka effekter kommer förslaget att innebära för Stockholm?
4. Hur kommer integrationen av barn och unga att påverkas i staden?
5. Kommer staden att kunna garantera vård och boende för
ensamkommande utifrån deras behov?
Stockholm den 5 september 2016

Andrea Ström

