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Nr So c 20C4 , iS5,9 

1. Från och med den 1 juli 2017 får 
kommunerna ersättning f ö r 

ensamkommande unga mellan 
0 

18,  21 år som vårdas enligt LVU 
eller som har ett motsvarande 
0  vårdbehov. Dessa medel f ö rdelas 
proportionellt till kommunerna 

utifrå n hur många inskriva 
asylsökande ensamkommande 

barn och unga som väntar på ett 
slutligt avgö rande i sitt asyl ä rende 
i respektive kommun per den 30 

juni 2017. Det är dock upp till varje 
kommun att välja hur pengarna 
används. Det extra tillskottet av 

pengar ska m öjliggö ra f ö r 
kommuner, ge kommunerna 

f örutsättningar, att ta beslut om 
att låta ensamkommande som fyllt 

18 bo kvar.  
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Har er kommun beslutat att låta unga ensamkommande bo kvar i 

kommunen även efter de fyllt 18 år? 

JA 

N EJ 

Har ni beslutat att ungdomarna får bo kvar tills de gått ut skolan även 

om de fyllt 18? 

JA 

N EJ 

Har ni beslutat att ungdomarna får bo kvar tills de har fått slutgiltigt 

svar på sin asylansökan, även om de fyllt 18? 

JA 

N EJ 

Vill ni tillägga någon information? 

Skriv in ditt svar...  
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3. Känner ni till Rädda Barnen 
stödlinje dit nyanlända barn, unga 
och deras f ö rä ldrar kan ringa fö r 0 
information och stödsamtal, på 

flera olika språk? 

NEj 

Önskar ni information om Rädda Barnens stödlinje? Vi kan skicka 

visitkort och affischer, samt mer information. Skriv nedan vad ni 

önskar samt den postadress eller e-postadress ni önskar få det sänt 

till. 

skicka gärna affischer samt mer information för att dela ut till våra ensamkommande, 
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