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Justerandes signatur 

§ 11 Dnr 2017-00376 

Ensamkommande barn som fyller 18 år eller får sin ålder uppskriven 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att familjer som upplåter sitt hem till 
ensamkommande barn som fortfarande är i asylprocess innan 30 juni 2017 och 
som fyllt 18 år perioden juli 2017 till 30 juni 2018 ska få ekonomisk ersättning med 
2470 kr per månad under 2018.  

Reservation/Protokollsanteckning 

Christian Nordin Olsson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
yrkande om avslag till förslaget.  

Sammanfattning 

Kinda har tilldelats bidrag för ensamkommande ungdomar med totalt 420 tkr för 
2017 och 2018. Beslutet fattades i december 2017. Bidraget avser 
ensamkommande barn som är i asylprocess innan 30 juni 2017, som fyller 18 år 
perioden juli 2017 till 30 juni 2018 och som stannar kvar på den ort de påbörjat 
sina studier. 

Ansvaret för ungdomar som omfattas av bidraget är Migrationsverket 

Kriterier för bidrag för familj som upplåter sitt hem för berörd ungdom enligt ovan: 

Har registrerat inneboende i det egna hemmet. En ensamkommande ungdom 
under asylprocess fram till slutligt beslut från Migrationsverket. 

Den inneboende bedriver aktiva studier inför gymnasium eller nationellt 
gymnasieprogram. 

Möjlighet till ersättning gäller t o m att individen har gått färdigt nationellt 
gymnasium. 

Beloppet som kan sökas baseras på konsumentverkets normberäknade 
månadsbelopp för livsmedelsbudget för pojkar 18-30 år där mat tillagas hemma 
utom lunch vardagar 1910 kr, kostnader för förbrukning 70 kr, hygienartiklar 490 
kr, totalt 2470 kronor per månad 

Ersättning kan endast sökas under 2018, månadsvis i efterskott, där 
familjehemmet ansvarar för intyg att ovan kriterier är uppfyllda. 

För ungdomarna har kommunen kostnader för skolgång. Kommunen kan återsöka 
skolkostnaderna hos Migrationsverket om totalt 113 100 kr per år, vilket täcker 
kostnaden för skolskjuts, lokalkostnader, omsorg och pedagogiskt stöd, så kallat 
”lärverktyg”, det vill säga pedagogiskt material och utrustning för förskola och 
fritidshem, elevhälsa, måltider och administrationskostnader. 
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Den ensamkommande ungdomen får ersättning med 64 kr per dag från 
Migrationsverket vilket motsvarar drygt 1900 kr per månad och täcker 
konsumentverkets normberäknade månadsbelopp för kläder och skor 690 kr, fritid 
680 kr, mobil 380 kr. 

Ansvarig för utbetalningen är kommunstyrelsen. 

När de totala utbetalningarna uppgår till 420 tkr upphör bidraget. 

Kommunstyrelseledamoten Lars Karlsson (L) har i december 2017 initierat ett 
ärende till kommunstyrelsen avseende användningen av det tillfälliga 
statsbidraget. Lars Karlssons förslag innebär inrättandet av ett särskilt 
föreningsbidrag medan det förslag som nu föreligger innebär ett bidrag till de 
familjer som upplåter sitt hem åt berörda ungdomar.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2018-01-15 
Skrivelse från Lars Karlsson (L) inkommen 2017-12-11 

Förslag till beslut vid sammanträdet 

Lars Karlsson (L) och Pierre Ländell (LPO) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Christian Nordin Olsson (SD) yrkar avslag till förvaltningens förslag då detta inte är 
en kommunal angelägenhet.  

Beslutsgång 
Ordförande finner efter avslutad debatt att det finns två förslag till beslut dels 
förvaltningens och dels Christian Nordin Olssons (SD) förslag om avslag. 
Ordförande ställer de båda förslagen mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
Akten 
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Kommunfullmäktige 

Tillfälligt bidrag för ensamkommande ungdomar 

Förvaltningens förslag till beslut 

Att kommunstyrelsen beslutar att familjer som upplåter sitt hem till 
ensamkommande barn som fortfarande är i asylprocess innan 30 juni 2017 och 
som fyllt 18 år perioden juli 2017 till 30 juni 2018 ska få ekonomisk ersättning med 
2470 kr per månad under 2018.   

Sammanfattning av ärendet 

Kinda har tilldelats bidrag för ensamkommande ungdomar med totalt 420 tkr för 
2017 och 2018. Beslutet fattades i december 2017. Bidraget avser 
ensamkommande barn som är i asylprocess innan 30 juni 2017, som fyller 18 år 
perioden juli 2017 till 30 juni 2018 och som stannar kvar på den ort de påbörjat 
sina studier. 

Ansvaret för ungdomar som omfattas av bidraget är Migrationsverket 

Kriterier för bidrag för familj som upplåter sitt hem för berörd ungdom enligt ovan: 

 Har registrerat inneboende i det egna hemmet. En ensamkommande ungdom

under asylprocess fram till slutligt beslut från Migrationsverket.

 Den inneboende bedriver aktiva studier inför gymnasium eller nationellt

gymnasieprogram.

 Möjlighet till ersättning gäller t o m att individen har gått färdigt nationellt

gymnasium.

 Beloppet som kan sökas baseras på konsumentverkets normberäknade

månadsbelopp för livsmedelsbudget för pojkar 18-30 år där mat tillagas

hemma utom lunch vardagar 1910 kr, kostnader för förbrukning 70 kr,

hygienartiklar 490 kr, totalt 2470 kronor per månad

 Ersättning kan endast sökas under 2018, månadsvis i efterskott, där

familjehemmet ansvarar för intyg att ovan kriterier är uppfyllda.

För ungdomarna har kommunen kostnader för skolgång. Kommunen kan återsöka 

skolkostnaderna hos Migrationsverket om totalt 113 100 kr per år, vilket täcker 

kostnaden för skolskjuts, lokalkostnader, omsorg och pedagogiskt stöd, så kallat 

”lärverktyg”, det vill säga pedagogiskt material och utrustning för förskola och 

fritidshem, elevhälsa, måltider och administrationskostnader. 

Den ensamkommande ungdomen får ersättning med 64 kr per dag från 

Migrationsverket vilket motsvarar drygt 1900 kr per månad och täcker 

konsumentverkets normberäknade månadsbelopp för kläder och skor 690 kr, fritid 

680 kr, mobil 380 kr. 
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Ansvarig för utbetalningen är kommunstyrelsen. 

När de totala utbetalningarna uppgår till 420 tkr upphör bidraget. 

Kommunstyrelseledamoten Lars Karlsson (L) har i december 2017 initierat ett 

ärende till kommunstyrelsen avseende användningen av det tillfälliga 

statsbidraget. Lars Karlssons förslag innebär inrättandet av ett särskilt 

föreningsbidrag medan det förslag som nu föreligger innebär ett bidrag till de 

familjer som upplåter sitt hem åt berörda ungdomar.   

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse, daterad 2018-01-15 
Skrivelse från Lars Karlsson (L) inkommen 2017-12-11 

Syfte 

Skapa förutsättningar för att de ensamkommande ungdomarna ska få fortsätta 
sina studier där de påbörjats. 

Önskad effekt 

- 

Berörda 

Kommunstyrelsen 

Samråd 

- 

Ekonomiska konsekvenser/finansiering 

Finansiering sker genom de extra tilldelade medel som kommunen erhållit med 
maximalt 420 tkr. 

Konsekvenser barnperspektiv 

- 

Konsekvenser jämlikhet/jämställdhet 

- 

Miljökonsekvenser 

- 

Samverkan (MBL) 

- 

Genomförande 

Genomförande sker när beslut är fattat och avser perioden 1 januari 2018 till 31 
december 2018. 

Uppföljning 

Uppföljning sker i kommunstyrelsen. 

Återrapportering 

Återrapportering i kommunstyrelsen hösten 2018. 
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Rosie-Marie Fors 
Kommunchef  

Beslutet ska skickas till 
Ekonomiavdelningen 
Bildningsnämnden 
Vård och omsorgsnämnden 
Akten 

 



Ärende till kommunstyrelsen 

Angående ensamkommande barn som fyller 18 år eller åldersuppskrivs i asylprocessen 

Regeringen har meddelat beslut om ett tillfälligt kommunbidrag, 195 miljoner kronor. Pengarna är 

avsedda som ett stöd till kommunerna för att låta ensam-kommande barn som fyller 18 år eller 

åldersuppskrivs under asylprocessen under asylprocessen bo kvar i kommunen. Det tillfälliga 

kommunbidraget fördelas proportionellt till kommunerna utifrån antalet ensamkommande barn och 

unga i en kommun som antingen fyller 18 år mellan 1 juli 2017 och 30 juni 2018 eller är mellan 18 

och 20 år och har ett placeringsbeslut enligt socialtjänstlagen. För Kinda kommun motsvarar detta ca 

420 000 kr.  Det tillfälliga bidraget kommer att betalas ut till kommunerna under december 2017, 

efter att riksdagen beslutat om regeringens förslag till höständringsbudget.   

NULÄGE I KINDA KOMMUN 

Kinda kommun står som många andra kommuner inför etiska dilemman när asylsökande barn fyller 

18 år eller ålders uppskrivs till 18 år, under asylprocessen. Den som uppnått 18 års ålder och 

asylsökande är normalt ett statligt ansvar och staten är genom Migrationsverket skyldig att erbjuda 

anläggningsboende. Ensamkommande barn som vistas i Kinda kommuns hem för vård eller boende 

(HVB) flyttas vid uppnådda 18 år till Migrationsverkets boenden, om det inte förekommer särskilda 

skäl till fortsatt behov av vård.  Detta fram till dess att ett slutligt beslut eller dom har vunnit laga 

kraft i ett asylärende. Det ovan nämnda etiska dilemmat består i att ungdomar som funnit sig tillrätta 

i Kinda kommun ska förflyttas till Migrationsverkets anläggningsboende innan deras asylärende har 

avgjorts och vunnit laga kraft. De som studerar på gymnasiet blir tvungna att avbryta studierna då 

ungdomen skrivs in i den skola där Migrationsverkets anläggningsboende ligger. Detta skapar oro 

och psykisk ohälsa bland ungdomarna. Det tillfälliga kommunbidraget är avsett som ett stöd till 

kommunerna för att de ska låta ensamkommande barn som fyller 18 år under asylprocessen få stanna 

i kommunen till dess deras asylärende är slutligt avgjort. Det är upp till varje kommun att avgöra hur 

de använder sina medel för gruppen ensamkommande asylsökande som är 18 år eller äldre. Ur rent 

humanitärt perspektiv torde målgruppen få stanna i kommunen under asylprocessen. Det kan 

förmodas att dessa personer genomgått stora svårigheter på sin väg till Kinda kommun och med en 

påtvingad flytt därifrån under pågående asylprocess riskerar de att far illa.  Kinda kommun har 

möjlighet att likt exempelvis Stockholms stad, inrätta ett föreningsbidrag som avser de tillfälliga 

statsbidraget. Detta kan sökas av ideella organisationer/föreningar som efter ansökan beviljas medel 

för att tillhandahålla tillfälliga boendelösningar och vissa andra basbehov för ensamkommande som 

fyller 18 år under pågående asylprocess och som väljer att stanna kvar i kommunen som egenbosatta 

(EBO) i stället för att flytta till ett anläggningsboende.   

KRAV PÅ ATT ERHÅLLA FÖRENINGSBIDRAG   
De ansökta medlen ska användas till att stödja ungdomarna att hitta alternativa boendelösningar om 

de väljer att stanna kvar i Kinda som EBO.  Bidraget betalas inte ut till enskilda personer som upplåter 

sina hem till asylsökande, utan enbart till ideella organisationer/föreningar.  

JAG FÖRSLÅR DÄRFÖR ATT; 

• Kommunfullmäktige inrättar ett föreningsbidrag under kommunstyrelsen. Bidraget uppgår till

samma belopp som det tillfälliga kommunbidraget och kan sökas av ideella

organisationer/föreningar. De ansökta medlen ska användas till att stödja ungdomarna att hitta

alternativa boendelösningar om de väljer att stanna kvar i Kinda som eget boende (EBO).

• Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att utarbeta regler för bidraget och hur

bidraget ska betalas ut.

  Lars Karlsson, Liberalerna i Kinda 




