
 
 

 
Omsorgsnämnden | Sammanträdesprotokoll | 2016-11-24| §§ 75 

Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 08.30 - 09.00.  

  

Beslutande Nils Olof Bengtson (M), ordförande 
Kenny Thärnström (L) 
Britt Lindgren (C) 
Birgitta Granström (S) 
Mats Nilsson (S) 
Lena Linke (MP) 
Rose-Marie Ahlström (M) 
 
 

 

Närvarande 
ersättare 

Stig Roos (S) 
Luis Morales (V) 
 

 

Övriga deltagare 
Nina Roos, förvaltningschef           
Eva Haglund, enhetschef 
Lena Vilhelmsson, sekreterare 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Justerare Mats Nilsson 

Justering Kommunhuset, kansliavdelningen, den 24 november 2016, kl 10.30. 

Sekreterare    

 Lena Vilhelmsson   
Ordförande    

 Nils Olof Bengtson   
Justerare    

 Mats Nilsson 
 

  

 

Anslagsbevis 
Omsorgsnämndens protokoll 2016-11-24 är justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2016-11-24 – 2016-12-16. 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kansliavdelningen. 

   
 Lena Vilhelmsson  
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ON § 75           

 

Beräkning av månadspeng för ungdomar i Stödboende 
Stödboende är en ny placeringsform, för ungdomar som är16-20 år, sedan 1 januari 2016. Tidigare 
har Socialtjänsten enbart kunnat fatta beslut om placering för denna grupp i familjehem eller HVB. 
Den främsta anledningen till att Stödboende tas fram som ny placeringsform är att den största 
andelen av placerade barn idag är ensamkommande barn och bedömningen är att både HVB och 
familjehem erbjuder ett för stort omsorgsgivande i relation till dessas vårdbehov. Stödboende ska 
vara en mer självständig boendeform.  
 
Ungdom placerad i stödboende kommer själva att ansvara för och handha sin ekonomi. Norm och 
form för ersättningsnivå behöver fastställas och beslutas.  
Beslutet bör utgå ifrån och vila på Barnkonventionens rättighetsprinciper om likvärdighet och 
normalisering. 
 

Beslutsunderlag 

Enhetschefens tjänsteutlåtande 2016-10-09. 
Omsorgsnämndens arbetsutskotts protokoll 2016-11-10 § 232. 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att anta riktlinjen för beräkning av månadspeng för ungdomar i 
Stödboende.  
 

Skickas till 
Omsorgsförvaltningen 
 
 
 
 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad 

 
……………………………                                                          …………………………… 
Nils Olof Bengtson                                        Mats Nilsson  
Ordförande                                        Justerare 
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