Information om tillfälligt kommunbidrag för asylsökande
ensamkommande unga
Det tillfälliga kommunbidraget Tillfälligt stöd till kommuner för ensamkommande unga
asylsökande m.fl. beräknas på och ska gå till de asylsökande ensamkommande unga,
17,5 år eller äldre, som finns kvar i kommunen. I Alingsås kommun finns i dagsläget
13-14 individer i denna grupp. Personer i denna målgrupp får enbart dagsersättning
från Migrationsverket som ska täcka livsmedel.
Från oktober 2018 fram till idag har 42 ungdomar inom denna målgrupp som tidigare
varit asylsökande fått uppehållstillstånd och sökt upp Integrationsavdelningen. Fyra av
dessa ungdomar ansöker och blir varje månad beviljad försörjningsstöd av
Integrationsavdelningen då de på grund av låg ålder inte är berättigade till studiemedel
från CSN i form av bidrag och lån. 38 ungdomar är eller kommer efter sommaren bli
självförsörjande med studiemedel från CSN.
Oavsett om personerna får sin inkomst via försörjningsstöd eller studiemedel från CSN
så betalar en del av dessa ungdomar hyra där de bor som exempelvis inneboende. De
ungdomar som får försörjningsstöd från Integrationsavdelningen får ekonomiskt bistånd
för sin hyreskostnad.
Alla ungdomar i Sverige som studerar på gymnasial nivå har den termin de fyller 20 år
rätt att söka studiemedel från CSN i form av bidrag och lån. Kommunen ska inte bevilja
försörjningsstöd till den som har rätt till studiemedel i form av bidrag och lån från CSN
(se prop. 2000/01:80 sid. 93 f.) Detta betyder att dessa ungdomar hänvisas till att söka
studiemedel från CSN precis som en universitetsstuderande. Detta gäller även de som
beviljats uppehållstillstånd.
Om det tillfälliga kommunbidraget för asylsökande ensamkommande även går till
ungdomar som fått uppehållstillstånd i kommunen finns två scenarier som bör
beaktas, utöver att medel faktiskt går till individer som är tänkt att finansiera sitt
uppehälle på annat sätt.
-

Om det tillfälliga kommunbidraget går till ungdomar som ansöker
om försörjningsstöd så får i detta fall hyresvärdarna medel från två instanser i
kommunen för samma ändamål.

-

En ungdom som har rätt att ansöka och få beviljat studiemedel i form av både
lån och bidrag från CSN men väljer att enbart ta bidragsdelen eftersom boendet
är finansierat av kommunen med medel från tillfälliga kommunbidraget, innebär
att hyresvärden därmed inte tar ut hyra från den ensamkommande ungdomen. I
detta fall så behandlas olika grupper av unga i kommunen olika, då andra 20åringar behöver finansiera sitt uppehälle med arbete eller genom CSN-lån.
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