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§ 117 2019.409 KS

Fördelning av tillfälligt kommunbidrag avseende ensamkommande unga
att bo kvar under sin asylprocess
Ärendebeskrivning
Regeringen har beslutat om fördelningen av 195 mnkr i tillfälligt kommunbidrag för
ensamkommande unga asylsökande. Genom tillskottet kan kommunerna låta
ensamkommande unga som hinner fylla 18 år under asylprocessen bo kvar i kommunen.
För år 2019 har 195 miljoner kronor tillförts och kommer att fördelas proportionellt till
kommunerna utifrån hur många asylsökande ensamkommande unga, 17,5 år eller äldre,
som var inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem den 31 mars 2019. Det handlar
totalt om ca 2 300 ungdomar och kommunbidraget motsvarar ungefär 86 000 kr per
ensamkommande ung.
Alingsås kommuns andel av bidraget uppgår till 1 118 218 kr.

Beredning

Kommunledningskontoret har i skrivelse den 27 maj 2019 lämnat följande yttrande:
Hösten 2017 avsatte regeringen medel genom ett tillfälligt kommunbidrag om 390 mnkr för
att kommunerna skulle kunna låta ensamkommande unga asylsökande som hann fylla 18 år
bo kvar i sin vistelsekommun under asylprocessen. Syftet med ersättningssystemet var att
undvika att ensamkommande unga skulle behöva byta skola och flytta från en kommun de
rotat sig i. År 2018 tillfördes ytterligare 395 mnkr i samma syfte. Asylsökande som fyllt 18 år
räknas annars som vuxna och är då i normalfallet ett statligt ansvar. Kommunbidraget ger
kommunerna möjlighet att låta dessa personer bo kvar i sin vistelsekommun under
asylprocessen istället för att behöva flytta till Migrationsverkets anläggningsboenden.
Kommunen har tidigare beviljat aktörer utanför den kommunala regin att ta del av medlen för
att möjliggöra för målgruppen att fortsatt bo kvar i Alingsås kommun. Kommunfullmäktige
beslutade vid sitt sammanträde den 28 februari 2018, § 20, att ge kommunstyrelsen rätt att
ianspråkta 2018 års medel om 1,1 mnkr i syfte att möjliggöra för föreningar att söka medel.
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Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 18 juni 2018 § 108 om en riktlinje för
det tillfälliga statsbidraget. Riktlinjerna innebar att bidrag fick användas till boende och
kringkostnader som är direkt förenade med boende. Kommunfullmäktige beslutade vid sitt
sammanträde den 12 december 2018 att kommunstyrelsen fick rätt att ianspråkta resterande
del av statsbidraget för 2018 års medel om 1,8 mnkr i syfte att möjliggöra för föreningar och
organisationer att söka medel.
Dessa medel fördelades sedan till Equmeniakyrkan (79,5 tkr) och Volontärföreningen Goda
Krafter i Alingsås (2 820,5 tkr).
Ett av regeringens främsta syften, vilket framgår av regeringens PM den 17 maj 2019, med
dessa medel är att undvika att ensamkommande unga ska behöva byta skola och flytta från
en kommun de rotat sig i. En direkt ekonomisk påverkan sker i gymnasieskolan då dessa
ungdomars skolgång inte längre finansieras av Migrationsverket utan belastar den
kommunala budgeten. Kultur- och utbildningsnämnden uppskattar i ärende daterat den 20
februari 2019 § 24 kostnaden för asylsökande ungdomar hemmahörande i Alingsås kommun
som ej längre finansieras av Migrationsverket till cirka 2,5 mnkr.
Med bakgrunden att ungdomarna har och fortsatt medför kostnader inom den kommunala
gymnasieskolan föreslås att medlen fördelas till kultur- och utbildningsnämnden, med ansvar
för gymnasieskolan.
Arbetsutskottet har den 5 juni 2019, § 101 lämnat följande förslag till kommunstyrelsen för
beslut i kommunfullmäktige:
Alingsås kommuns andel av det tillfälliga bidraget uppgående till 1 118 218 kr för år 2019
avseende att låta ensamkommande unga att bo kvar under sin asylprocess fördelas i sin
helhet till kultur- och utbildningsnämnden.
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Förslag till beslut på sammanträdet
Boris Jernskiegg (SD) föreslår att ärendet avgörs idag.
Daniel Filipsson (M), Simon Waern (S), Karl-Johan Karlsson (C), Jens Christian Berlin (L),
Urban Eklund (KD), Anna Hansson (MP) och Martin Lindberg (V) föreslår att ärendet
återremitteras.
Beslutsgång på sammanträdet
Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner att
kommunstyrelsen beslutar att ärendet återremitteras.
Beslut
Kommunstyrelsens beslut:
Ärendet återremitteras för ytterligare handläggning.
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