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Riktlinje avseende ensamkommande barns fickpengar vid
placering i konsulentstödd familjehemsvård
Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta
att besluta om riktlinje för ensamkommande barns fickpengar vid placering i konsulentstödd
familjehemsvård enligt bilaga 1 samt
att uppdra till förvaltningen att i september 2017 återrapportera till nämnden om riktlinjens
effekter.

Ärendet
Förvaltningen fick på nämndens sammanträde i juni uppdraget att arbeta fram riktlinjer för
vad varje ungdom ska ha för fickpengar. Där ersättningarna preciseras för veckopeng,
busskort, fritidskort och annat som hör till.
Uppsala kommun hade i augusti 613 placeringar av ensamkommande barn. För barn
placerade i HVB, stödboende eller familjehem i egen regi finns riktlinjer för ersättningen till
det enskilda barnet. För de 237 placeringarna i konsulentstödd familjehemsvård saknas
riktlinjer vilket innebär att vissa barn kan få mycket i fickpeng medan andra kan få väldigt
lite.
Det innebär förutom upplevelsen av orättvisor att barn och ungdomar önskar flytta av
ekonomiska skäl även om nuvarande placering är trygg och stabil. Vilket i sin tur medför
extra påfrestning för såväl boende som socialtjänst och barnet.
En riktlinje för vilka ersättningar som ska gälla har efterfrågats i ungdomsrådet för
ensamkommande barn, bland gode män och från leverantörerna själva. En av nämnden tagen
riktlinje kommer vara en rekommendation till dess att den har reglerats i alla leverantörsavtal.
Beredning
Ärendet har beretts i en arbetsgrupp bestående av representanter från socialtjänsten,
överförmyndarförvaltningen, gode mans-nätverket och leverantör av konsulentstödd
familjehemsvård.
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Nedan framgår vilka ersättningar som gäller i andra placeringsformer:

Familjehem egen regi

HVB - asylsökande

Kläder
Telefon
Fritid
Busskort
Hygien
Totalt

Dagersättning
Busskort
Aktivitetspengar

554 kr
85 kr
406 kr
290-525 kr
260 kr
1 595-1 830 kr

Totalt:

Uppehållstillstånd över 16 år
720 kr
290-525 kr
250 kr

1 260-1 495 kr

CSN bidrag
Särskilt bidrag
Busskort
Fritid ca
Totalt:

1 050 kr
855 kr
0-525 kr
225 kr
1 605-2 130 kr

Övriga ersättningar
Kontakter
369 kr
Mat/förbrukning/el
3 125 kr
I familjehem i egen regi utgår ersättning för hygien/mat/förbrukning/el i en gemensam
utbetalning. För att bättre kunna jämföra är 260 kr för personlig hygien utbruten, enligt
konsumentverkets riktlinjer för pojkar. Till familjen utgår även ersättning för kontakter vilket
ska täcka familjens kostnader för kontakt med socialtjänst och andra aktörer runt barnet.
Ersättningen för busskort betalas inte ut till familjehemmet utan betalas av socialtjänsten.
I hem för vård eller boende (HVB) för asylsökande utgår dagersättning från Migrationsverket
om 24 kr/dag och ett busskort som antingen betalas av skola, Migrationsverk, boende eller
socialtjänst och ett aktivitetsbidrag om 1500 kr/termin.
Ensamkommande barn över 16 år med uppehållstillstånd får bidrag från CSN och kan ansöka
om särskilt bidrag från CSN. Det varierar om de får busskort eller köper det själv.
Förslag
Konsumentverket beräknar varje år kostnader för en rimlig konsumtion för några av
hushållens vanligaste utgiftsområden. Vad som är en rimlig konsumtion och vanliga
utgiftsområden förändras över tid. Konsumentverkets beräkningar för pojkar 15-17 år ser ut
enligt följande:

Konsumentverket
Fritid och lek
Kläder och skor
Mobiltelefon
Personlig hygien
Totalt:

720 kr
600 kr
240 kr
260 kr
1 820 kr

Övriga ersättningar
Barn- och
ungdomsförsäkring

140 kr

Konsumentverkets beräkningar innehåller barn- och ungdomsförsäkring vilket i det här fallet
täcks av familjehemmet men beräkningen innehåller inte transportkostnader.
Förslaget är att ersättningen som ska komma det ensamkommande barnet i konsulentstödd
familjehemsvård till gagn ska följa konsumentverkets riktlinjer förutom att ersättning för
försäkring inte ska utgå och att kostnaden för eventuella busskort ingår i ersättningen om
1 820 kr/månad.
Hur stor del av ersättningen som ska gå till vad regleras inte, utan bara vilka kostnader som
ska täckas. Hur stor del som ska betalas ut i fickpeng och hur stor del av ersättningen som
familjehemmet administrerar beslutas i samråd med god man. Vid behov kan socialtjänsten
reglera detta i genomförandeplanen.
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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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 15-17 år. Ingen ersättning för
försäkring utgår och ersättningen ska täcka eventuellt busskort.
Ersättningen för 2016 är: 1 820 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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