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Utredning om tillfälligt kommunbidrag för 
ensamkommande unga
Förslag till beslut
Socialnämnden begär hos kommunstyrelsen att det tillfälliga kommunbidrag som 
Vänersborg tilldelas för ensamkommande unga under 2017 samt 2018 tillkommer 
socialnämnden.

Sammanfattning av ärendet
Lutz Rinisland (V) väckte vid socialnämndens sammanträde 2017-09-28 ett ärende 
gällande det tillfälliga kommunbidraget för ensamkommande unga. Socialnämnden 
beslutade att uppdra åt förvaltningen att återkomma med ett beslutsförslag i ärendet till 
nämndens sammanträde 26 oktober 2017.
Förvaltningen tolkar uppdraget att socialnämnden ska ta del av det tillfälliga 
kommunbidraget för att möjliggöra ett kvarboende för de som fyller 18 år under 
asylprocessen. 

Frågan har utretts tidigare och socialnämnden har ställt sig bakom förvaltningens 
rutiner, som innebär att individuella bedömningar görs i varje individärende.
Förvaltningen föreslår att det tillfälliga kommunbidraget ska tillkomma socialnämnden 
och användas enligt bifogad utredning. 

Underlag
 Skrivelse från Lutz Rininsland (V) ”Socialnämnden 2017-09-28, Vill väcka ett 

nytt ärende” 

 Information från Regeringskansliet

Karin Hallberg Maria Andersson Tapper
Socialchef Avdelningschef individ- och 

familjeomsorg
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Socialnämnden

Utredning gällande tillfälligt kommunbidrag för 
ensamkommande unga
Bakgrund
Ledamot Lutz Rinisland (V) väckte vid socialnämndens sammanträde 2017-09-28 ett 
ärende gällande det tillfälliga kommunbidraget för ensamkommande unga som utan 
ansökan tillkommer Sveriges kommuner som har ungdomar boende i kommunen den 30 
juni 2017. 
Fördelningen av medel baserar sig på hur många ensamkommande unga i målgruppen 
som var boende i kommunen vid detta datum som kan få medel. Vänersborg tilldelas 
cirka 2 mkr för 2017 och 1 mkr 2018. 
Kommunbidraget presenterades som ett förslag från regeringen och Vänsterpartiet den 
5 juli, och i höständringsbudgeten höjdes det föreslagna ersättningsbeloppet. Bidraget 
kommer delas upp genom en fördelningsnyckel baserat på hur många ensamkommande 
barn och unga i kommunen som fyller 18 år mellan 1 juli 2017 och 30 juni 2018, eller är 
mellan 18 och 20 år och har ett placeringsbeslut enligt socialtjänstlagen. 
Under 2015 kom mer än 35 000 ensamkommande barn och unga till Sverige för att söka 
asyl. Detta har medfört att många av de som kommit har fått vänta länge på ett 
slutgiltigt besked om de får stanna i Sverige och hunnit rota sig i den kommun där de 
bott under väntetiden.
Regeringen säger att det tillfälliga kommunbidraget ska stödja de vistelsekommuner 
som vill låta ungdomarna som rotat sig i kommunen bo kvar, men det är upp till varje 
kommun att avgöra hur det tillfälliga bidraget ska användas. Asylsökande vuxna är i 
normalfallet ett statligt ansvar och staten är skyldig att erbjuda boende i ett 
anläggningsboende. 
Enligt regeringen kommer pengarna att betalas ut till kommunerna under december 
2017, efter att riksdagen beslutat om regeringens förslag till höständringsbudget. 
Pengarna som föreslagits för 2018 kommer att betalas ut i början av nästa år.

Förvaltningens hållning i frågan
I Vänersborg ligger Migrationsverkets anläggningsboende Restad gård vilket innebär att 
de ungdomar som fyller 18 år under asylprocessen eller blir åldersuppskrivna inte 
behöver lämna kommunen då de förflyttas till ett boende inom kommunen. De har 
möjlighet att gå kvar i skolan och ges möjlighet att avsluta sina studier. Detta är 
huvudsyftet med det tillfälliga kommunbidraget.
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Socialnämndens hållning vad det gäller ungdomar som fyller 18 år under asylprocessen 
eller blir åldersuppskrivna efter medicinsk åldersbedömning är ett statligt ansvar. Det 
finns inte skäl till att frångå detta ställningstagande utifrån det tillfälliga 
kommunbidraget. Asylsökande vuxna är ett statligt ansvar och erbjuds boende på ett 
anläggningsboende.
I dagsläget finns fem stycken ungdomar som fyller 18 år fram till årsskiftet. Samtliga 
dessa ungdomar har genomgått en medicinsk åldersbedömning och samtliga har blivit 
åldersuppskrivna. Dessa ungdomar bedöms inte heller ha ett vårdbehov som skulle 
föranleda att de ska beredas något boende i kommunen i form av HVB (hem för vård 
och boende) eller ett stödboende. 
Det bör påpekas i detta sammanhang att de ungdomar som har ett särskilt vårdbehov 
eller vårdas med stöd av LVU eller de som har motsvarande vårdbehov finns kvar inom 
socialtjänsten, trots att de är över 18 år och är under asylprocessen. 
Konstateras kan också att ett flertal ungdomar som uppgivit sitt födelseår 2000 har blivit 
uppskrivna i ålder och bedöms vara över 18 år.
Det tillfälliga kommunbidraget bör tillkomma socialnämnden för att bland annat att 
användas för att täcka de hyreskostnader för den fastighet som nämnden hyr på Restad 
gård för att möjliggöra egen lägenhet för de ensamkommande ungdomarna efter en 
placering på stödboende. Kommunens hyreskostnad kommer att överstiga den hyra som 
den unge betalar. Vi ser också att försörjningsstödet kan komma att öka då statsbidrag 
(750 kr/dygn) för de över 21 år inte längre kommer kommunen till del och ersättning för 
ekonomiskt bistånd inte går att återsöka.

Bedömning
Utifrån ovanstående görs bedömningen att hela det tillfälliga statsbidraget bör tillfalla 
socialnämnden.

Susanne Aronsson 
Biträdande chef individ- och familjeomsorg 
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Vill väcka ett nytt ärende 

I enlighet med KL 4 kap. § 17 önskar jag väcka ett nytt ärende vid 

socialnämndens sammanträde 2017-09-28. 

I en interpellationsdebatt i kommunfullmäktige 2017-09-20, där en fråga 

riktades till socialnämndens ordförande som avsåg det ”tillfälliga 

kommunbidraget”, yttrade socialnämndens ordförande bl a följande: 

”Vi ska fortsätta på den linjen vi hållit hittills tills något annat bestäms. Och 

det är en fråga för socialnämnden, den kommer ändå inte att avgöras här. 

Så vill man ha ett ytterligare beslut eller analys, så får man väl ta frågan dit, 

tycker jag.” 

Av allt att döma handlar det om ett tillfälligt kommunbidrag som utan vår 

ansökan tillkommer Vänersborgs kommun. Enligt anvisningar från regeringen 

handlar det om lite över 2 Mkr i december 2017 och lite över 1 Mkr efter 

årsskiftet.  

Regeringen har tidigare utfärdat kommentarer i form av ett ”FAQ-

meddelande”. Det är tydligt i vilket sammanhang detta bidrag riktas till 

berörda kommuner. Det är också tydligt att den enskilda kommunen skall 

kunna bestämma exakt hur pengarna skall komma till användning. Det gäller 

dock uteslutande ärenden där ensamkommande ungdomar, som under den 

orimligt långa väntetiden på beslut i deras asylansökningar, fyller 18 år. 

Svaret från socialnämndens ordförande i interpellationsdebatten betyder att 

Vänersborgs kommun inte har för avsikt att använda det tillfälliga 

kommunbidraget i enlighet med regeringens uttalade avsikt. 

Mitt ärende är därför att frågan behandlas av socialnämnden som bör ta del av 

underlaget och som bör ta ställning till om nämnden vill komma till ett beslut i 

enlighet med regeringens avsikt.  

Är nämnden positivt inställd, bör nämnden nu ge uppdrag till förvaltningen 

att vid sammanträdet i oktober lägga fram ett beslutsförslag i ärendet. 

  

Lutz Rininsland  

Vänsterpartiet   2017-09-26  
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