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 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutsinstans Socialnämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2022-02-15 

Datum då anslaget sätts upp 2022-02-23   
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Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter 
 
 
 
 
 
Tjänstgörande ersättare 

Therese Åberg (M) 
Anna Carlbrant (-) 
Malin Månsson (S) 
Thomas Svensson (S) 
 
 
Birgitta Lagerlund (M) 
 

   

Övriga närvarande  

  

Tjänstemän Birgitta Ratcovich, förvaltningschef 
Emma Stahre, verksamhetschef  
Else-Mari Emilsson, enhetschef § 9-22, del av 23 
Malin Gustafsson, enhetschef, del av § 23 
Sofie Åkerström, nämndsekreterare 
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§ 9 Dnr 2022-000001 006 

Val av justerare 

      

Beslut 

Malin Månsson (S) utses att jämte ordförande Therese Åberg (M) justera 

dagens protokoll. Justering sker digitalt tisdag 2022-02-22 kl. 17.00. 

Paragraf 10 justeras omedelbart efter sammanträdet 2022-02-15.  

________________ 

Exp: Akten 
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§ 10-23 Dnr 2022-000011 751 

Individärenden 2021- SEKRETESS 
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§ 24 Dnr 2022-000029 751 

Uppdrag- undersöka förutsättningar för att föräldrar till 
placerade barn ska betala in underhållsstöd till 
Socialnämnden  

Verksamhetschef Emma Stahre och enhetschef Else-Mari Emilsson föredrar 

ärendet. 

 

Sammanfattning  

Bakgrund 

Socialnämndens arbetsutskott har gett i uppdrag till verksamheten att 

undersöka förutsättningar för att föräldrar till placerade barn ska betala in 

underhållsstöd till Socialnämnden. 

 

Underlag 

Den lagstiftning som främst ligger till grund för kommuners rätt att ta ut 

ersättning av föräldrar är 7 kap 1 § Föräldrabalken (FB), 8 kap 1 § 

Socialtjänstlagen (SoL) och 20 § Lag om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (LSS). Hur ersättningen ska bestämmas framgår i 6 kap 2-

4 §§ Socialtjänstförordningen (SoF).  

 

Utifrån ovanstående lagstiftningar så finns det en möjlighet för kommunen 

att vid placeringar av barn utanför hemmet göra en beräkning på föräldrarnas 

försörjningsmöjligheter för sina barn samt därefter begära in ersättning från 

dem.  

 

I nuläget är det en av fem kommuner i Blekinge som begär in underhåll från 

föräldrar till placerade barn och det är Olofströms kommun. Där har man 

framarbetade riktlinjer kring handläggningen. Under 2021 hade man i 

Olofström cirka 22 placerade barn och inbetalningarna för underhåll från 

föräldrarna uppgick till en summa på cirka 200 000 kr.  

I Ronneby har vi i dagsläget cirka 50 barn placerade i familjehem och cirka 

15 barn placerade på HVB/institution.  

 

Verksamheten har behov av att utarbeta riktlinjer och rutiner för 

handläggning av underhållsstöd från föräldrar till placerade barn. Vi behöver 

även göra en riskbedömning när det gäller arbetsbelastning och 

tillvägagångssätt för handläggningen innan ett eventuellt införande av 

rutinen.  
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Barnkonsekvensanalys 

I denna fråga berörs barn som är placerade i familjehem eller 

HVB/institution. Även syskon till de barn som är placerade kan beröras av 

beslutet.  

 

I samband med beslut om att begära in underhållsstöd från föräldrar till 

placerade barn blir följande artiklar i barnkonventionen aktuella:  

Barnets bästa (artikel 3). Vid alla åtgärder som rör barn ska barnets bästa 

beaktas och bedömas.  

Goda levnadsvillkor, trygghet och utveckling (artikel 6, 19, 24, 26, 39 

etc.). Barn har rätt till trygga uppväxtvillkor och utveckling av sin fulla 

potential. Barn har rätt att skyddas mot våld och övergrepp.  

 

Barnets bästa bedöms i detta fall vara att hens föräldrar är involverade i 

vården så långt det är möjligt och lämpligt utifrån barnets behov. Att 

föräldrarna är med och bidrar till vården även ekonomiskt kan tänkas ge 

barnet signaler om att föräldrarna är involverade i hens liv. Det placerade 

barnet får sin försörjning tryggad oavsett om föräldrarna bedöms ha 

betalningsförmåga eller inte. När det gäller eventuell påverkan på 

hemmavarande syskon till det placerade barnet så kan ekonomin i familjen 

komma att påverkas genom att föräldrarna betalar underhåll till 

socialnämnden för det placerade barnet, men å andra sidan står föräldrarna 

för hela kostnaden för barnet när det inte varit placerat. En uträkning ska 

göras där man tar ställning till betalningsförmågan hos föräldrarna. Vi har 

inte inhämtat synpunkter från barn eller föräldrar i frågan.  

Förslag till beslut 

Socialnämndens arbetsutskott föreslås besluta att: 

- Socialnämndens arbetsutskott ger verksamheten i uppdrag att 

utarbeta rutiner och riktlinjer för föräldrar till placerade barn att 

betala underhållsstöd till Socialnämnden. 

Deltar i debatten 

Deltar i debatten gör ordförande Therese Åberg (M), Birgitta Lagerlund (M), 

Malin Månsson (S) och Anna Carlbrant (-). 

Yrkanden 

Malin Månsson (S) yrkar på att ärendet tas vidare till Socialnämnden för 

beslut. 

Propositionsordning 

Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på Malin Månssons (S) 

yrkande och finner att Socialnämndens arbetsutskott bifaller detsamma. 
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Beslut 

Socialnämndens arbetsutskott lämnar ärendet utan ställningstagande till 

socialnämnden i mars. 

________________ 

Exp: Akten 
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§ 25 Dnr 2022-000002 006 

Övriga frågor - 2022 

Sammanfattning  

Ordförande Therese Åberg (M) informerar om ”Inbjudan Dialog och workshop om 

barn och ungas delaktighet och inflytande” den 4 maj 2022. Presidiet har blivit 

inbjudna och har för avsikt att medverka. Om någon i presidiet får förhinder 

kommer någon annan ledamot att få möjlighet att medverka. 

 
 


