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Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslås besluta 
 
att  godkänna uppföljningen av riktlinjer för ersättning i konsuletstödd familjehemsvård 
 
 
Ärendet 
 
Bakgrund 
Nämnden gav i juni 2016 förvaltningen i uppdrag att ta fram riktlinjer för hur mycket 
fickpengar ensamkommande barn och ungdomar som bor i konsulentstött familjehem ska ha.  
 
Frågan om vilka ersättningar som skulle gälla hade ställts i ungdomsrådet för 
ensamkommande barn, bland gode män och från leverantörerna själva. Riktlinjen togs fram i 
en arbetsgrupp bestående av representanter från socialtjänsten, överförmyndarförvaltningen, 
gode mans-nätverket och leverantör av konsulentstödd familjehemsvård. 
  
Det beslutades att så länge barnet är asylsökande eller under 16 år gäller en ersättning för 
pojkar om 1 820 kronor/månad och för flickor om 1 970 kronor/månad. Ersättningen ska täcka 
kostnader för fritid, kläder, mobiltelefon, personlig hygien och busskort. 
 
I samband med att riktlinjen antogs i oktober 2016 beslutades om att en uppföljning skulle 
göras i september 2017. 
 
Uppföljning 
I ungdomsrådet är det ett antal ungdomar som fick sänkt fickpeng för ett år sedan, för några 
av dem hade ersättningen i det närmaste halverats. De tyckte till en början att det var en stor 
förändring men konstaterar att pengarna ändå räcker.  
 
Uppfattningen bland socialsekreterarna är att alla leverantörer följer riktlinjerna och att 
mottagandet överlag har varit bra. Inledningsvis var det många ungdomar som hörde av sig 



för att kolla att riktlinjen verkligen var något som kom från kommunen och att det inte var 
företagen som själva valt att sänka fickpengen för att spara pengar.  
 
Leverantörerna rapporterar att det var en del svårigheter att införa riktlinjen då vissa 
ungdomar trodde att det bara var företagen som ville tjäna mer pengar. Efter att riktlinjen har 
gåtts igenom med ungdom och gode man har det fungerat väl i de flesta fallen även om det 
fortfarande kan komma upp diskussioner. Sedan finns det andra kommuner som har 
placeringar i Uppsala kommun som har andra riktlinjer vilket kan leda till osämja och upplevd 
orättvisa.  
 
Samtidigt menar leverantörerna att riktlinjen är bra och ger mer rättvisa förutsättningar och 
utrymme för att lära ungdomarna hantera pengar och planera sin ekonomi.  
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Riktlinje för ensamkommande barns fickpengar vid placering i 
konsulentstödd familjehemsvård  

Vid placering i konsulentstödd familjehemsvård utgår en ersättning till det ensamkommande 
barnet i enlighet med Konsumentverkets riktlinjer för pojkar och flickor 15-17 år. Ingen 
ersättning för försäkring utgår och ersättningen ska täcka eventuellt busskort.  
 
Ersättningen för pojkar är: 1 820 kronor/månad 
 
Ersättningen för flickor är: 1 970 kronor/månad 
 
Ersättningen ska täcka kostnader för fritid, kläder, mobiltelefon, personlig hygien och 
busskort. Ersättningen täcker inte familjehemmets övriga omkostnader som mat, husrum, 
förbrukningsinventarier och aktiviteter ihop med familjen.  
 
Hur stor del av ersättningen som betalas ut som fickpeng och hur stor del av ersättningen som 
god man och familjehem ansvarar över bestäms i samråd mellan familjehemmet och god man.  
 
God man ska ha insyn i att ersättningen över tid kommer barnet till gagn.  
 
Ersättningen gäller så länge barnet är asylsökande eller under 16 år, får barnet 
uppehållstillstånd och är 16 år fyllda gäller ersättningen från CSN och ingen fickpeng betalas 
ut från familjehemmet. 
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