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Justerandes signatur 

§ 12 Dnr 2017-00384 

Svar på motion (V) angående det tillfälliga kommunbidraget för 
ensamkommande barn som fyller 18 år under asylprocessen 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att motionens första att-sats ska anses vara besvarad 
utifrån att kommunen nu tagit fram ett förslag som innebär att ensamkommande 
ungdomar ges möjlighet att bo kvar. 

Vidare beslutar kommunfullmäktige att även motionens andra att-sats ska anses 
vara besvarad utifrån att kontakter nu tagits mellan kommunledning och de 
personer som engagerat sig i frågan.  

Sammanfattning 

Björn Morell (V) har lämnat in en motion som handlar om att använda det tillfälliga 
kommunbidraget för att stötta kommuner där ensamkommande barn som fyller 
18 år under asylprocessen bor. I motionen föreslås följande: 

- att Kinda kommun använder det tillfälliga kommunbidraget som avsett för att 
möjliggöra för berörda ungdomar att bo kvar i Kinda kommun och avsluta sin 
skolgång. 

- att samverkan etableras med engagerade människor i civilsamhället, för att hitta 
en modell för hur man använder bidraget så att det på bästa sätt kommer 
ungdomarna till del 

Kommunstyrelsen har initierat ett ärende (dnr 2017-00376) som innebär ett 
ekonomiskt stöd till de familjer som upplåter sitt hem för ensamkommande 
ungdomar som fyllt 18 år. 

Kommunledningen har också varit i kontakt med företrädare för de personer i 
kommunen som engagerat sig i ungdomarnas situation.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2018-01-18 
Motion, inlämnad 2017-12-15 
Kommunfullmäktige § 163/2017 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
Akten 
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Datum 

2018-01-18 
Diarienummer 

KINKS 2017-00384 

Kommunfullmäktige 

Svar på motion (V) angående det tillfälliga kommunbidraget för 
ensamkommande barn som fyller 18 år under asylprocessen 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att motionens första att-sats ska anses vara besvarad 
utifrån att kommunen nu tagit fram ett förslag som innebär att ensamkommande 
ungdomar ges möjlighet att bo kvar. 

Vidare beslutar kommunfullmäktige att även motionens andra att-sats ska anses 
vara besvarad utifrån att kontakter nu tagits mellan kommunledning och de 
personer som engagerat sig i frågan.   

Sammanfattning av ärendet 

Björn Morell (V) har lämnat in en motion som handlar om att använda det tillfälliga 
kommunbidraget för att stötta kommuner där ensamkommande barn som fyller 
18 år under asylprocessen bor. I motionen föreslås följande: 

- att Kinda kommun använder det tillfälliga kommunbidraget som avsett för att 
möjliggöra för berörda ungdomar att bo kvar i Kinda kommun och avsluta sin 
skolgång. 

- att samverkan etableras med engagerade människor i civilsamhället, för att hitta 
en modell för hur man använder bidraget så att det på bästa sätt kommer 
ungdomarna till del 

Kommunstyrelsen har initierat ett ärende (dnr 2017-00376) som innebär ett 
ekonomiskt stöd till de familjer som upplåter sitt hem för ensamkommande 
ungdomar som fyllt 18 år. 

Kommunledningen har också varit i kontakt med företrädare för de personer i 
kommunen som engagerat sig i ungdomarnas situation.    

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse, daterad 2018-01-18 
Motion, inlämnad 2017-12-15 
Kommunfullmäktige § 163/2017  

Syfte 

Hantera en motion som inlämnats till kommunfullmäktige. 

Önskad effekt 

- 
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Berörda 

Motionsställaren 

Samråd 

- 

Ekonomiska konsekvenser/finansiering 

För ekonomiska konsekvenser av förslaget kring ensamkommande barn, se ärende 
dnr 2017-00376.  

Konsekvenser barnperspektiv 

- 

Konsekvenser jämlikhet/jämställdhet 

- 

Miljökonsekvenser 

- 

Samverkan (MBL) 

- 

Genomförande 

Förslaget till svar på motionen behandlas av kommunfullmäktige. 

Uppföljning 

- 

Återrapportering 

- 

Rosie-Marie Fors 
Kommunchef 

Johan Sandell 
Kommunsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Motionsställaren 
Akten 



2017-12-14 

Motion ”Använd det tillfälliga kommunbidraget för att stötta kommuner där ensamkommande 

barn som fyller 18 år under asylprocessen bor” 

Regering och riksdag har beslutat om ett tillfälligt kommunbidrag som möjliggör för kommuner att 

låta ungdomar som fyller 18 år under asylprocessen bo kvar i sina vistelsekommuner och avsluta 

påbörjad skolgång. 

I Kinda kommun har man, om vi förstått det rätt, beslutat att inte använda pengarna till det de är 

tänkta för. 

Att agera på det sättet är ett svek mot dessa ungdomar.  

Om dessa ungdomar tvingas lämna Kinda kommun på grund av att kommunen inte avser använda 

bidraget till det som regering och riksdag avsett, mister de möjligheten att avsluta påbörjade studier. 

Att de får slutföra sin utbildning gör dem bättre rustade för framtiden oavsett hur det går för dem i 

asylprocessen.  

Därför föreslår vi att Kinda kommun använder det tillfälliga kommunbidraget som avsett för att 

möjliggöra för berörda ungdomar att bo kvar i Kinda kommun och avsluta sin skolgång. 

Vi föreslår också att samverkan etableras med engagerade människor i civilsamhället, för att hitta en 

modell för hur man använder bidraget så att det på bästa sätt kommer ungdomarna till del. 

För vänsterpartiet Kinda-Ydre 

Björn Morell (v) 




