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Dnr KS 2016.193

047

Remiss avseende nytt ersättningssystem för mottagandet av
ensamkommande barn (EKB). Dnr A2016/013071/1.

Pajala kommun har som enda kommun i Norrbotten utsetts att svara på
promemorian om ett nytt ersättningssystem för ensamkommande barn (Dnr
A2016/01307/I). I Promemorians kapitel 3 förklaras förslag till förändringar
och det är utifrån dessa som remissvaret har formulerats.
Syftet med förslagen är tvådelade. För det första önskar regeringen att minska
den administrativa bördan för båda kommun och stat. Det nuvarande systemet
anses vara ineffektivt och kostnadsbetungande. I remissvaren välkomnas
förslagen kring ett enklare och mer effektivt ersättningssystem.
För det andra anses kommunerna inte hushålla med de statliga medel på ett
tillräckligt effektivt sätt och utifrån ett antal förslag om förbättringar föreslår
promemorian att minska de statliga ersättningarna för mottagandet av
ensamkommande barn.
Dels vill staten komma åt vinster i välfärden och göra det svårare och dyrare
att placera barn i andra kommuner än den egna. Dels ska den förutsatta
administrativa minskningen skapa färre kostnader för kommunen. Dels ska
möjligheter till nya placeringsformer för barnen minska behovet av personal.
Dels vill staten med det minskade anslaget även säkerställa att kommunerna
blir mer kostnadseffektiva i själva mottagandet och omhändertagandet av
barnen.
I remissvaren välkomnas idén om att använda skattemedlen på ett så effektivt
sätt som möjligt, men svaren är väldigt kritiska till de drastiska nedskärningar
av statliga medel som föreslås.
Förslagen föreslås att träda i kraft med från 1 januari 2017.
Skulle förslagen vinna laga kraft i den form som de framstår i promemorian
skulle det vara förödande för de verksamheter som berörs av ensamkommande barn (inte skolan). Utifrån de initiala beräkningar vi har gjort
skulle intäktssidan årligen minskas med ca. 20 miljoner vilket motsvarar en
tredjedel av den totala budgeten för avdelningen för Integration och
arbetsmarknad. En sådan budgetminskning skulle i sin tur få omfattande
konsekvenser för mottagandet och för själva vården av barnen. Boendena för
barnen skulle behöva genomgå en fullständig förändring.
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Beslutsunderlag
Förslag till remissvar.
Tjänsteskrivelse 2016-08-19.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar anta förslag till remisssvar som eget
till Regeringskansliet avseende nytt ersättningssystem för ensamkommande
barn.
_____
Protokoll skickas till
Regeringskansliet
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