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Behovsplanering av boenden för ensamkommande barn 2017 

Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslås besluta 
 
att  godkänna förvaltningens behovsplanering av boende för ensamkommande barn samt 
  
att  översända behovsplaneringen till kommunstyrelsen. 
 
Sammanfattning 
För att möta det nya mottagandet enligt lagförslaget om nya ersättningar krävs en kraftig 
ökning av antalet stödboendeplaceringar och en möjlighet för ensamkommande ungdomar 
över 18 år att få eget boende utan att vara placerade enligt socialtjänstlagen.  
 
För att möta budget och tillgodose behovet av boende för ensamkommande barn önskar 
socialnämnden beställa 70 platser för stödboende av stadsbyggnadsförvaltningen under 2017. 
Nämnden beställer även 40 lägenheter för eget boende utan placeringsbeslut.  
 
De beställda boendeplatserna beräknas innebära en kostnadseffektivisering om drygt 31 
miljoner kronor per år. 
 
Ärendet 
Under 2015 anvisades 529 ensamkommande barn till Uppsala kommun och under 2016 har 
40 ensamkommande barn anvisats till kommunen. Totalt har per den 1 oktober 
socialnämnden ansvar för 585 ensamkommande barn med en åldersfördelning enligt nedan: 
 

Antal i åldern 0-15 år 174 
Antal i åldern 16-17 år 324 
Antal i åldern 18-20 år 87 

  
Enligt Migrationsverkets juliprognos beräknas kommunen få 70-75 anvisningar av 
ensamkommande barn under 2017. 
 



Nämnden beräknas vid årsskiftet ha 85 platser i hem för vård eller boende (HVB) i egen regi 
och 28 platser för stödboende. På entreprenadavtal som sträcker sig till den 30 november 
2017 har nämnden 42 HVB-platser och 19 stödboendeplatser. I stödboende går det att placera 
från 16 års ålder. 
 
Enligt lagförslag om ett nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande barn och 
unga kommer från den 1 juli 2017 ersättningen till nämnden att minska från 1900 kr/dygn för 
placeringar i åldern 0-17 år till 1350 kr/dygn och för placeringar över 18 år kommer en 
sänkning av ersättningen att ske från 1900 kr/dygn till 750 kr/dygn.  
 
I lagförslaget finns beräkningar som visar antal placeringar i respektive placeringsform för att 
få en genomsnittlig kostnad i linje med det nya ersättningssystemet. Nedan är nämndens 
procentuella fördelning av placeringsformer respektive lagförslagets beräkningar: 
 

  
Nämndens 
fördelning 

Lagförslaget, 
under 18 år 

Lagförslaget, 
över 18 år 

Familje-/jourhem 56 % 25 % 11 % 
HVB 36 % 44 % 8 % 
Privat 0 % 1 % 1 % 
Stödboende 8 % 30 % 40 % 
Ej placerade med stöd av SoL 0 % 0 % 40 % 

 
För att möta det nya mottagandet enligt lagförslaget om nya ersättningar krävs en kraftig 
ökning av antalet stödboendeplaceringar och en möjlighet för ensamkommande ungdomar 
över 18 år att få eget boende utan att vara placerade enligt socialtjänstlagen.  
 
Enligt beräkning ovan skulle socialnämnden under 2017 behöva ytterligare 100 platser i 
stödboendeform. Nämnden räknar med att själv skapa 20-30 platser genom att ställa om i 
befintliga verksamheter, för att nå målet och klara budget behöver nämnden ytterligare ca 70 
platser i stödboende.  
 
För att under 2017 möta budget och tillgodose behovet av boende för ensamkommande barn 
önskar socialnämnden av stadsbyggnadsförvaltningen beställa 70 platser för stödboende och 
40 lägenheter för boende utan placeringsbeslut. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Om socialnämnden inte får tillgång till nämnda boendelösningar för ensamkommande barn 
och ungdomar kommer nämnden, utifrån lagförslag om nya ersättningsnivåer, inte möta 
budget och klara sig på enbart statsbidrag. De beställda boendeplatserna beräknas innebära en 
kostnadseffektivisering om drygt 31 miljoner kronor per år. 
 
Skulle nämnden placera 70 ensamkommande barn och ungdomar i stödboende istället för 
HVB eller konsulentstödd familjehemsvård skulle nämnden minska kostnaderna med närmare 



22 miljoner kr per år. Beräknat på en genomsnittlig kostnad om 1 600 kr/dygn för 
HVB/konsulentstödd familjehemsvård och 750 kr/dygn för stödboende.  
 
Skulle 40 ensamkommande ungdomar bo i boende utan placeringsbeslut skulle nämnden 
minska kostnaderna ytterligare med knappt 10 miljoner kr per år.  
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