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. De ensamkommande i asylprocess
erbjuds utbildning och övrigt stöd i Alingsås kommun utan ersättning från
Migrationsverket vilket bidrar till ökade kostnader för Kultur- och utbildningsnämnden.
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 även ungdomar med
uppehållstillstånd hänvisas till att söka studiemedel från CSN. Man kan därmed inte
erhålla ersättning som utgått till kommunerna som gäller ungdomar under asylprocess.
I de fall den ensamkommande fått ersättning från två instanser utfärdas
ersättningskrav. Detta bör självklart undvikas. I Alingsås har överklagan och dom
meddelats i ett sådant fall.
Kultur- och utbildningsnämndens Integrationsavdelning hade fattat beslut där en
person beviljats försörjningsstöd i väntan på att CSN skulle betala ut studiemedel
retroaktivt. Beslutet var förenat med villkor om återkrav av försörjningsstödet som
skulle betalas tillbaka när den klagande fått studiemedel. Personen överklagade
beslutet och angav i sitt överklagande att hen inte avser att ta något studielån under
sina gymnasiestudier. Förvaltningsrätten avslog överklagandet och betonade i sin dom
att en utgångspunkt är att studenter ska försörja sig genom CSN, både bidrags- och
lånedel. Genom att endast ansökan om CSN på bidragsnivå har hen inte gjort allt hen
kan för att kunna försörja sig själv. Detta innebär att personen inte har rätt till
ekonomiskt bistånd.
Kommuner ska enligt 2 kap 3 § kommunallagen (2017:725) tillämpa
likställighetsprincipen och behandla kommunmedlemmar lika, om det inte finns skäl för
något annat. Principen innebär att lika fall ska behandlas lika och att olika fall ska
behandlas olika. Detta innebär att en person som studerar och har rätt till studiemedel
från CSN för sin försörjning inte ska beviljas bidrag som inte en annan
studiemedelberättigad person inte har rätt att ta del av.
Sammanfattningsvis finns i dagsläget elva identifierade individer i Alingsås som tillhör
målgruppen ensamkommande och befinner sig i asylprocess. Övriga ensamkommande
har erhållit uppehållstillstånd. Från oktober 2018 fram till idag är 42 ungdomar
identifierade inom målgruppen ensamkommande som tidigare varit asylsökande fått
uppehållstillstånd. Dessa ungdomar har varit i kontakt med Integrationsavdelningen
och fyra av dessa ungdomar är på grund av låg ålder inte berättigade till studiemedel.
Därför beviljas de försörjningsstöd månadsvis. Av de 42 individerna har 38 möjlighet att
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vara självförsörjande genom studiemedel från CSN då de är i studier vid
Alströmergymnasiet, Campus Alingsås eller folkhögskola.
Idag finns ett antal föreningar som bidrar ideellt för att bidra till integrationsarbetet i
Alingsås kommun. Under 2019 har det inte funnits riktade medel till integrationsarbete,
däremot har medel fördelats för aktiviteter när föreningsbidrag sökts för detta.
De föreningar i Alingsås som vill ansöka om medel för integrationsarbete gällande
ensamkommande under asylprocess under år 2020 kan kontakta verksamhetschef
Julia Mårtensson för vidare instruktioner kring ansökan, tidigast 1 april 2020.

