
VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Utdragsbestyrkande 

 

                  
                 Sammanträdesdatum 
        Kommunstyrelsen                 2017-10-17 1 

 

 

Tid och plats Klockan 08.00-08:10, Huangshan, Kommunhuset 
   

 
Beslutande

 

Fredrik Nelander (S), ordf. 

Bengt-Åke Svensson (S) 

Carl-Uno Olsson (S), tjg ers. 

Peter Persson (S), tjg ers. 

Heidi Hansen (S) 

Egon Frid (V), tjg ers. 

Elof Jonsson (C) 

Ingemar Gruvaeus (C) 

Gabriela Bosnjakovic (M) 

 

Erik Lindström (M) 

Lars Gezelius (M) tjg ers. 

Peter Björk (SD) 

 

 

 

 

 

 

 
Övriga närvarande 

 

Anna Cederqvist, kommundirektör 

Henrik Yrlid, sekreterare 

Ylva Morén, socialchef 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Justerare Erik Lindström 

 
Justeringens tid och plats I direktanslutning till sammanträdet 

 
Under- 
skrifter           Sekreterare 

 

 
 
Paragrafer 

 

122-123 

 Henrik Yrlid 
 
                     Ordförande 

 

 
 

 

 Fredrik Nelander  
 
 Justerare 

 
 

 

 Erik Lindström  
   

ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunstyrelsen Förvaringsplats för 
protokollet 

Kansliavdelningen 

Sammanträdesdatum 2017-10-17  

Datum för när anslaget ska 
sättas upp 

2017-10-17  Datum för när ansla-
get ska tas ner 

2017-11-07 
 

 

Underskrift 

  



 

 

Innehållsförteckning 

 

 
Angående ensamkommande barn som fyller 18 år eller åldersuppskrivs i 
asylprocessen ....................................................................................................... 2 

Övriga frågor ....................................................................................................... 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsen 2017-10-17 2 

  Utdragsbestyrkande  

KS § 122   Dnr 135/2017 

Angående ensamkommande barn som fyller 

18 år eller åldersuppskrivs i asylprocessen 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige inrättar ett föreningsbidrag under kommunstyrel-
sen. Bidraget uppgår till samma belopp som det tillfälliga kommunbi-
draget och kan sökas av ideella organisationer/föreningar. De ansökta 
medlen ska användas till att stödja ungdomarna att hitta alternativa bo-
endelösningar om de väljer att stanna kvar i Vara som eget boende 
(EBO).  
Bidraget betalas inte ut till enskilda personer som upplåter sina hem till 
asylsökande, utan enbart till ideella organisationer/föreningar.  

Beslutet gäller under förutsättning att erforderliga beslut fattas. 

2. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att utarbeta regler 
för bidraget och hur bidraget ska betalas ut. 

Reservation 

Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

__________ 

Sammanfattning av ärendet  
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 un-
der asylprocessen bo kvar i kommunen. Det tillfälliga kommunbidraget förde-
las 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 socialtjänst-
lagen. För Vara kommun motsvarar detta ca 600 tkr 2017 och 300 tkr 2018.  

Det tillfälliga bidraget kommer att betalas ut till kommunerna under december 
2017, efter att riksdagen beslutat om regeringens förslag till höständringsbud-
get.  

Nuläge i Vara kommun 

Vara kommun står som många andra kommuner inför etiska dilemman när 
asylsökande barn fyller 18 år eller ålders uppskrivs till 18 år, under asylproces-
sen. Den som uppnått 18 års ålder och asylsökande är normalt ett statligt an-
svar och staten är genom Migrationsverket skyldig att erbjuda anläggningsbo-
ende. Ensamkommande barn som vistas i Vara 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.   
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Socialnämnden fattade i februari 2017 (SN 11 §) beslut om att den ålder som 
ensamkommande barn har uppgivit vid ansökningstillfället ska godtas av kom-
munens myndigheter, i de fall åldersuppskrivning har gjorts utan erbjudande 
om medicinsk åldersbedömning. Detta fram till dess att ett slutligt beslut eller 
dom har vunnit laga kraft i ett asylärende. Ett beslut som egentligen aldrig 
kunde verkställas då Migrationsverket, sedan mars 2017, erbjuder samtliga asyl-
sökande ensamkommande barn att genomgå medicinsk åldersbedömning. Be-
slut om åldersuppskrivning efter medicinsk åldersbedömning är inte överklag-
bart.  

Det ovan nämnda etiska dilemmat består i att ungdomar som funnit sig tillrätta 
i Vara kommun ska förflyttas till Migrationsverkets anläggningsboende innan 
deras asylärende har avgjorts och vunnit laga kraft. De som studerar på gymna-
siet blir tvungna att avbryta studierna då ungdomen skrivs in i den skola där 
Migrationsverkets anläggningsboende ligger. Detta skapar mycket oro och psy-
kisk 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. För Varas del 
handlar det i dagsläget om sju ungdomar som blir 18 år under hösten 2017 och 
en ungdom som blir 18 år under våren 2018 enligt uppgiven ålder. Utöver 
dessa finns 17 ungdomar födda 2000 – 2002 som fortfarande är i asylprocess. 
De flesta har genomgått medicinsk åldersbedömning men har ännu inte fått 
svar. Enligt uppgift från Migrationsverket har det visat sig att 75 procent av de 
undersökta bedöms vara över 18 år. Om detta förhållande även kommer att 
gälla för Vara kommun innebär det att bara fyra ungdomar skulle bedömas 
vara under 18 år. Ytterligare en fråga är hur det går i deras asylansökan, det vill 
säga om de får uppehållstillstånd eller får utvisningsbeslut.  

Under perioden 2016-2017 har hittills ca 25 ungdomar lämnat Vara kommun 
på grund av ålder eller självvalt avvikit av olika anledningar.  

Det är upp till varje kommun att avgöra hur de använder sina medel för grup-
pen 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 svårig-
heter på sin väg till Vara kommun och med en påtvingad flytt därifrån under 
pågående asylprocess riskerar de att far illa.  

Förutsättningar för att barnen att bo kvar i Vara kommun 

De boenden där de asylsökande barnen vistas under asylprocessen är förknippat 
med en hyreskostnad. En lägenhet/rum kostar enligt befintliga hyreskontrakt 
108 333 kronor per år (Bonden och Olofsgatans boenden). Då är gemensamhets-
utrymmen, såsom kök och umgängesytor, medräknat i hyran. I ett boende som 
bedrivs kommunalt tillkommer även personalkostnad. Omfattning av personal 
och således även personalkostnaden är olika stor beroende på boendeform.   

Det är av stor vikt att den asylsökande är väl införstådd med, har skriftlig in-
formation om gällande villkor samt avtal för boendet. Det är därför angeläget 
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för kommunen att noga överväga vilka villkor som ska gälla för ett fortsatt bo-
ende i kommunen efter en 18-årsdag och att kommunen tar fram information 
på olika språk så att ungdomen får rätt information och så att missförstånd så 
långt som möjligt kan undvikas.  

Vägval 

Asylsökande vuxna är ett statligt ansvar och en utgångspunkt i de fall där ung-
domarna fyller 18 år under asylprocessen är att staten erbjuder boende i ett an-
läggningsboende. Vara 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 en-
samkommande 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 Vara som EBO.  

Bidraget betalas inte ut till enskilda personer som upplåter sina hem till asylsö-
kande, utan enbart till ideella organisationer/föreningar.  

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse- Angående ensamkommande barn som fyller 18 år eller ål-
dersuppskrivs i asylprocessen h-kort 2017.2087 

- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-10 § 153 

Kommunstyrelsens behandling 

Yrkanden 

Peter Björk (SD) lämnar följande ändringsyrkande att: 

- Vara kommun följer reglerna om ålder på flyktingar och att de som 
över 18 år snarast överförs till Migrationsverkets boenden för vuxna. 

- Personer som ljugit om sin ålder och åldersuppskrivs ska anmälas för 
bidragsfusk (enligt Mariestads kommunmodell) 

Beslutsgång 

Ordförande Fredrik Nelander ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot Pe-
ter Björks yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskot-
tets förslag till beslut.  

___________  
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KS § 123 

Övriga frågor 

Kallelse till sammanträdet 

Peter Björks (SD) önskar att kommunstyrelsens ledamöter hade fått informat-
ion om det extra sammanträdet via telefon i och med att det är svårt att alltid 
bevaka sin e-post. 

Fredrik Nelander (S) informerar att det åligger ledamöterna i kommunstyrelsen 
att bevaka sin e-post för att hålla sig uppdaterad om sammanträdena. 

_________ 


