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1 Inledning
Kommunen har ansvar för det praktiska mottagandet av barn som kommer
till Sverige utan sina vårdnadshavare. Barnen ska erbjudas ett tryggt och
säkert boende och få det stöd som de behöver i övrigt. Barns och ungas rätt
till stöd och hjälp efter placering utanför hemmet gäller oberoende av barnets
ålder när vården avslutas och om barnet eller den unge varit placerad i
familjehem, Hem för vård och boende (HVB-hem) eller stödboende.

2 Syfte
Syftet med denna riktlinje är att förtydliga Osby kommuns ansvar för
ensamkommande barn i utsluss. Syftet är också att bidra till likabehandling i
kommunen samt vara ett stöd för personal.
Riktlinjen ger en generell beskrivning av Osby kommuns arbete och ger
därmed information till medborgare, enskilda, allmänhet och övriga vad de
kan förvänta sig av Osby kommun.

3 Ansvar
Barn- och utbildningsförvaltningen ansvarar för ensamkommande barn upp
till 18 år. Därefter endast i de fall då barnet är placerat enligt
Socialtjänstlagen eller Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga
(LVU) i HVB-hem, familjehem eller stödboende.
Hälsa- och välfärdsförvaltningen ansvarar för ensamkommande barn över 18
år som är i utsluss i form av utslusslägenhet, egen lägenhet eller som
inneboende. Ansvaret för Hälsa- och välfärdsförvaltningen omfattar bistånd i
form av utslusslägenhet och ekonomiskt bistånd. Den unge erbjuds även stöd
och rådgivning gällande bland annat boende, ekonomi, studier, arbete samt
övrigt utifrån behov för att säkerställa en god etablering i Sverige.
Förvaltningen ansvarar vid behov även för ekonomiskt bistånd för de
ungdomar som bor i stödboende där Barn- och utbildningsförvaltning har
ansvar i övrigt.

4 Utslussverksamheten
Syftet med utslussverksamheten är att tillgodose den unges behov av stöd
och hjälp med frågor som rör främst ekonomi, bostad, studier eller arbete.
Skolgången lyfts i forskning fram som särskilt viktig för nyanlända barn och
unga, dels som struktur i vardagen, dels som en plats för sociala kontakter.
Eftersom personer som saknar gymnasieutbildning kan ha svårt att etablera
sig på arbetsmarknaden strävar utslussverksamheten efter att alla ungdomar
ska fullfölja sin gymnasieutbildning. I de fall då det inte bedöms lämpligt
ansvarar utslussverksamheten för att hitta andra vägar för den unge att nå
arbetsmarknaden.
Utslussverkamheten samarbetar framförallt med gymnasieskolan,
vuxenutbildningen, arbetsmarknadsenheten och arbetsförmedlingen.
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Utslussverksamheten erbjuder stöd till den unge så länge behov finns, dock
längst till ungdomen går ut gymnasiet eller fyller 21 år.
4.1 Boende
Den unge kan bo i utslusslägenhet, egen lägenhet eller som inneboende.
Utslusslägenhet är ett bistånd enligt 4 kap 1§ Socialtjänstlagen.
4.2 Ekonomi
Den unge har under tiden hen är i utsluss rätt till ekonomiskt bistånd om
förutsättningarna för bistånd är uppfyllda. Bistånd beviljas enligt riksnorm
samt till skäliga kostnader för boende. Utöver det beviljas kostnader för
livsföring i övrigt för att den unge ska uppnå en skälig levnadsnivå.
Utslussverksamheten utgår vid sin bedömning av rätten till bistånd utifrån
socialstyrelsens handbok för ekonomiskt bistånd samt Hälsa- och
välfärdsnämndens riktlinjer för Ekonomiskt bistånd.
Biståndet utbetalas till den unges konto och huvudregeln är att den unge
själv betalar sina fakturor.
En grundläggande förutsättning för att kunna beviljas ekonomiskt bistånd är
att man följer den planering som man gjort upp med sin integrationscoach.
Bistånd utgår inte om den enskilde väljer att åka utomlands.
4.2.1

Studiestöd

Ungdomar i utsluss kan studera på gymnasienivå och erhålla ekonomiskt
bistånd. Förutsättningarna är att de saknar 3-årig gymnasiekompetens och är
under 20 år och därmed inte kan erhålla studiemedel. Studiehjälp utgår vid
gymnasiestudier till och med vårterminen det år den unge fyller 20 år.
Studiehjälp medräknas som inkomst vid beräkning av rätten till bistånd.
Extra tillägg medräknas inte.
Studiemedel kan utgå vid studier vid kommunal vuxenutbildning,
folkhögskola och gymnasieutbildning från höstterminen det år en person
fyller 20 år. Vuxna studerande har sin försörjning tryggad genom
studiestödssystemet och kan bara i undantagsfall anses vara berättigade till
ekonomiskt bistånd. Ekonomiskt bistånd kan då endast utgå i en nödsituation
eller under ett studieuppehåll om den enskilde aktivt sökt feriearbete, men
inte fått något.
Om den studerande av någon anledning inte kan erhålla studiemedel är
huvudregeln att hen måste avbryta studierna och istället ställa sig till
arbetsmarknadens förfogande. Endast i de fall då socialtjänsten i samråd med
arbetsförmedlingen gör bedömningen att utbildningen är direkt avgörande
för att den unge ska få ett arbete, kan fortsatta studier med bibehållet
ekonomiskt bistånd godkännas under en begränsad period. För denna
bedömning krävs ett studieutlåtande från läraren där det framgår att det finns
rimliga chanser att den unge kan slutföra sin utbildning inom rimlig tid.
4.2.2

Bostadsbidrag

I vissa fall kan den unge ha rätt till bostadsbidrag som söks hos
Försäkringskassan. Bostadsbidrag medräknas som inkomst vid ansökan om
försörjningsstöd.
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Lön vid arbete

Om den unge arbetar och erhåller lön medräknas den som inkomst vid
ansökan om försörjningsstöd. Bestämmelsen i 4 kap 1a § socialtjänstlagen
om att skolungdomars arbetsinkomster ska bortses ifrån är inte tillämplig.
Den bestämmelsen gäller vid prövningen av föräldrarnas rätt till ekonomiskt
bistånd för hemmavarande skolungdomar. (Socialstyrelsens PM
Ensamkommande barn och ungdomars försörjning, 2015-11-11, Dnr 3.227697/2015). Däremot kan den särskilda beräkningsregeln i 4 kap. 1b §
Socialtjänstlagen, jobbstimulansen, vara tillämplig vid beräkningen av
försörjningsstöd för ungdomar i utsluss. Det innebär att om den unge har fått
försörjningsstöd under sex månader i följd ska 25 procent av inkomsterna av
anställning inte beaktas vid bedömningen av rätten till bistånd.
4.2.4

Sparade pengar

Den unge har enligt Osby kommuns riktlinjer rätt att ha sparade medel upp
till max 10% av basbeloppet utan att det påverkar rätten till ekonomiskt
bistånd.
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