KOMMUNALRÅD

Svar på interpellation angående minskad statlig ersättning
Kommunalrådet Jonas Segersam ställer i en interpellation ett antal frågor kring den av
regeringen aviserade minskningen av statlig ersättning för ensamkommande barn.
Den 21 juni skickade Regeringen ut en promemoria på remiss, Ett nytt ersättningssystem för
mottagandet av ensamkommande barn och unga. Den 24 augusti beslutade kommunstyrelsen
att avge ett remissvar på promemorian där kommunen ställde sig positiv till delar av
utredningen däribland att det statliga ersättningssystemet behöver förändras. Kommunen
ställde sig negativ till den planerade tidsplanen för införandet, ett ställningstagande vi delade
med många remissinstanser.
I slutet av augusti aviserade Regeringen att man hade tagit till sig av remissinstansernas svar
och skjutit fram tidsplanen för ikraftträdande och att beredningen av förordningen pågår. I
skrivande stund har inget slutgiltigt förslag presenterats.
Här nedan följer konkreta svar på Jonas Segersams frågor:
Hur drabbas Uppsala kommun av de minskade ersättningarna?
De beräkningar som gjordes per den 24 augusti i kommunens svar till
Arbetsmarknadsdepartementet var att ersättningen till Uppsala Kommun skulle minska med
112 mnkr. De volymer som var underlag till denna beräkning är med dagens information för
hög.
Har majoriteten tagit höjd för en eventuell finansiering av det i sin budget?
I majoriteten budget finns endast beslutade förändringar med. Det gäller såväl intäkter som
kostnader.
På vilka sätt arbetar kommunen för att minska kostnaderna för HVB-boenden och
familjehemsplaceringar?
Socialnämnden arbetar på flera fronter samtidigt för att minska kostnaderna för HVBboenden och familjehemsplaceringar.
Nämnden gav i september förvaltningen i uppdrag att se över alla ramavtal gällande
ensamkommande barn utifrån de förändrade ersättningarna från staten.
I juni gav nämnden förvaltningen i uppdrag att genomföra en upphandling av konsulentstödd
familjehemsvård för ensamkommande barn för att ytterligare kvalitetssäkra verksamheten och
kostnadsanpassa den.
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Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att rekrytera familjehem i egen regi.
Förvaltningen har pågående förhandlingar med befintliga leverantörer av konsulentstödd
familjehemsvård och hem för vård eller boende för ensamkommande barn. Under december
månad planeras en större träff för leverantörer av konsulentstödd familjehemsvård för att
bland annat informera om de ekonomiska förutsättningarna och förändringar som planeras att
ske under 2017.
Förvaltningen arbetar även med att genomföra en förskjutning mot fler stödboendeplatser. Det
görs dels genom att ställa om befintliga HVB-verksamheter i egen regi till stödboende och
dels genom en beställning från nämnden till kommunstyrelsen av lokaler lämpliga för
stödboende.
Nämnden har dessutom i maj fattat beslut om att ingå i SKL:s upphandling av HVB och
stödboende för ensamkommande barn. En upphandling som SKL har valt att skjuta fram på
grund av det osäkra läget.
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