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Prioriteringslista för IFO och övriga förtydliganden av 

ansvarsfördelningen när det gäller ensamkommande barn och 
nyanlända i Ljusnarsbergs kommun 
På grund av hög arbetsbelastning under lång tid och svårigheter att rekrytera medarbetare eller 
konsulter till vakanta tjänster har Individ- och familjeomsorgen (IFO) saknat tillräcklig 
struktur i arbetet. Ett ställningstagande om prioriteringar av nödvändiga arbetsuppgifter bör 
beslutas. 

Långvarig problematik i organisationen på en enhet kan ibland få följdverkningar på övriga 
enheter i den kommunala organisationen. Exempelvis att andra enheter, som själva är föremål 
för vakanser och sjukskrivningar, tar över arbetsuppgifter eller lämnar sitt ordinarie arbete för 
att prioritera andras uppgifter. Det är viktigt att se hela organisationen som en helhet och 
ställa upp för varandra när så krävs. Om det fortgår finns det dock överhängande risk att 
avsaknad av struktur smittar av sig på stöne delar av organisationen om problematiken inte 
isoleras till sin kärna. 

Bedömningen för stunden är att det finns ett stort behov av att hantera problematiken genom 
att från ledningshåll besluta om en prioriteringsordning. Även om detta får till följd att vissa 
uppgifter som inte hinns med läggs på hög, är det endast på en enda enhet som detta sker. 

Försök att prioritera arbetsuppgifter har gjorts tidigare från tjänstemannahåll men då fick detta 
inte acceptans från personalgruppen. När det visat sig att påverkan på andra enheter kan få 
följdverkningar bedöms det fortfarande som viktigt att en sådan prioriteringsordning görs och 
att den, för att få acceptans på samtliga enheter som berörs, beslutas av kommunstyrelsen. 

Individ och familjeomsorgen (IFO) 
Förslaget innebär att följande prioritering görs i fallande ordning; 

• Skyddsbedömning. 
Skyddsbedömning skall göras samma dag som anmälan inkommer, eller senast 
dagen efter. (SoL 11 kap 1 a §) Bedömning skall göras om barnet är i behov av 
omedelbart skydd. 
Om anmälan gäller misstanke om våld mot barn skall utredning inledas. 

• För/tandsbedömning. 
Beslut om att inleda, eller att ej inleda utredning skall ske, om inte synnerliga skäl 
föreligger, inom 14 dagar. (SoL 11 kap 1 a §) 

• Vård utan samtycke 
Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (L VU) eller Lag om vård av 
missbrukare i vissa fall (L VM), utredningstid mycket tidsbegränsad. 

• Utredning utifrån innehåll i anmälan 
Finns angivet i socialtjänstlagen (SoL) att utredning skall ha en utredningstid på 
max fyra månader. 
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• Familjerättsliga utredningar till domstol 
Är tidsstyrda av domstolen, men man kan begära förlängning av handläggningstid. 

• Familjeltemsutredningar 

• Uppföljning av verkställighet och utslussningar 
Övervägande av placerings beslut enligt SoL, skall ske minst en gång var sjätte månad. 
(SoL 6 kap 8 §) 

Om placeringen är på kommunens hem för vård och boende (HVB) kan 
handläggaren tillsammans med ungdomen och den unges mentor göra 
övervägandet. 
Om barnet är placerat i konsulentstött familjehem kan konsulenten vara med 
handläggaren vid övervägandet. 
Om placeringen är långt från kommunen kan handläggaren åka varannan gång, 
och familjehemmet komma till kommunen varannan gång. 

• Utredning utifrån ansökan 
Kan till exempel vara ansökan kontaktfamilj eller kontaktperson. Utredning staiias 
utan skyddsbedömning och förhandsbedömning. 

• Adoptionsutredningar. 

• Övrigt 

Överförmyndarhandläggare tillsätter God man 

När ett bam anvisas till kommunen tillsätts en GOD MAN. God man utses efter inkommen 
ansökan från Migrationsverket. God man ansvarar för följande; 

• God man skall ansvara för barnets ekonomi genom att till exempel ta hand om 
bankkort och ansöka om dagersättning och särskild ersättning. Detta sker genom 
ansökan till Migrationsverket. 

• Om bamet placeras hos släkting som bor på ett asylboende, har både barn och 
släkting dagersättning från Migrationsverket (MV). 

• Ungdom som har fyllt 16 år och saknar egna pengar kan själv ansöka om 
dagersättning hos Migrationsverket. 

Dagersättningen är olika stor beroende på om du bor i ett av Migrationsverkets boenden där 
mat ingår, eller ett boende där inte mat ingår. 

På boenden där fri mat ingår är dagersättningen: 

• 24 kr/dag för vuxna ensamstående 

• 19 kr/dag per person för vuxna som delar hushållskostnader 

• 12 kr/dag för barn t.o.m. 17 år (från och med tredje barnet halveras 
dagersättningen) 
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På boenden där mat inte ingår är dagersättningen: 

• 71 kr/dag för vuxna ensamstående 

• 61 kr/dag och person för vuxna som delar hushållskostnader 

• 37 kr/dag för barn 0- 3 år 

• 43 kr/dag för barn 4- 10 år 

• 5 0 kr/ dag för barn 11- 17 år ( från och med tredje barnet halveras 
dagersättningen). 

Förutom mat ska dagersättningen också räcka till kläder och skor, sjukvård och medicin, 
tandvård, hygienartiklar, andra förbrukningsvaror och fritidsaktiviteter. 

I de fall, där barnet är placerat hos släkting som bor på asylboende, skall 
omkostnadsersättning inte betalas ut till släktingen. Migrationsverket kan inte bevilja 
dagersättning ifall barnet redan får ersättning för samma kostnader via kommunen. 
Omkostnadsersättning kan heller inte utbetalas till bankkonto, då den asylsökande går under 
LMA lagen, och har därmed inte rätt till ersättning från kommunen. 

Särskilt bidrag 
Om det finns ett i:nycket starkt behov av något som inte täcks av dagersättningen, kan den 
gode mannen ansöka om särskilt bidrag för det, vilket söks via Migrationsverket. Särskild 
blankett finns på MV :s hemsida. 

Gode man och kontakt med anhöriga 
Det ingår inte i gode mannens uppdrag att hjälpa barnets föräldrar att komma till Sverige. Ej 
heller ingår att bistå socialnämnden med att hjälpa barnets föräldrar när de befinner sig i 
Sverige. Observera att barnet inte kan företräda sina föräldrar. Det ingår dessutom inte i gode 
mannens uppdrag att hjälpa barnet få kontakt med sina anhöriga. Den gode mannen bör ej 
heller påverka barnet beträffande kontakt med anhöriga, alla barn vill inte ha kontakt med sin 
familj . 

Integrationsenheten ansvarar för information om följande; 

Personnummer - Den som är nyanländ måste besöka Skatteverket för att få ett svenskt 
personnummer. Det kan ta upp till en månad innan personnummer kommer. När den 
nyanlände fått sitt pnr, kan det ansökas om en ID handling. 

Försäkringskassan (FK)- För att bli inskriven i det sociala trygghetssystemet skall en 
nyanländ vända sig till Försäkringskassan. När personnummer kommit, och personen är 
inskriven vid FK går det att ansöka om tex vårdbidrag, underhållsstöd, föräldrapenning mm. 
Barnbidrag kommer per automatik. 

Boende- I första hand kontakta allmännyttan. (Om andrahandskont.rakt skall skrivas skall 
besittningsrätten förhandlas bort. Då skall hyresnärnnden kontaktas.) Kommunen har i 
huvudsak ingen skyldighet att anordna permanent bostad. Från och med 1 januari 2016 och 
tillsvidare har kommunen en överenskommelse om mottagande av O nyanlända. 
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Arbetsförmedlingen (AF)- Nyanländ måste vara inskriven på arbetsförmedlingen för att 
kunna få etableringsersättning. När den nyanlände får PUT, skickar migrationsverket 
dossienummer samt beslut till AF. AF kallar sedan till ett första informationsmöte samt 
inskrivningssamtal. 
Så länge den enskilde bor kvar i migrationsverkets boende kan de ej få etableringsersättning, 
de måste ha en egen bostad först. 

SFI - Ansökan till SFI sker via AF eller genom att den enskilde själv lämnar ansökan till 
Kopparhyttan. (Blankett finns på komm1mens hemsida.) 

Grundskolan - Ansökan görs av vårdnadshavare/särskilt förordnad vårdnadshavare. 
(Blankett finns på kommunens hemsida.) 

Gymnasieskola - Ansökan görs av vårdnadshavare/särskilt förordnad vårdnadshavare. 
(Blankett finns hos integrationssekreteraren.) Ansökan lämnas/skickas till Ljusnarsbergs 
kommuns bildningschef 

Aktiviteter - Integrationskoordinatorn informerar asylsökande och personer med 
uppehållstillstånd om aktiviteter som innehåller informell språkutbildning och information om 
det svenska samhället. Det kan t.ex. vara aktiviteter som studieförbund och föreningar 
anordnar. 
Integrationskoordinatorn kommer även själv att hålla i vissa aktiviteter, som på olika sätt kan 
främj a integrationen i vår kommun. 

Försörjningsstöd- Innan etableringsersättning kommit igång hänvisas den nyanlände till 
handläggare vid försöijningsstöd för att ansöka om bistånd. Integrationssekreterare är 
behjälplig med att inhämta nödvändig information samt fylla i ansökningsblankett. 

Undertecknad föreslår kommunstyrelsen anta förslaget till prioriteringslista för IFO 
och övriga förtydliganden av ansvarsfördelningen för flyktingmottagande och 
integration i Ljusnarsbergs kommun. 

Kopparberg 2016-03-22 ,~ 
Bo W allström er 
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