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Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer: KS.2018.59
Datum: 2018-02-08
Utvecklingschef Gunilla Dörner Buskas
E-post: gunilla.dorner-buskas@ale.se
Kommunstyrelsen

Användning av tillfälligt kommunbidrag för ensamkommande
som fyller 18 år
Regeringen beslutade i höständringsbudgeten om ett tillfälligt kommunbidrag för ensamkommande
asylsökande som fyller 18 år. Syftet är att kompensera kommunerna för kostnader som uppstått för
dessa ungdomar.
I detta ärenden föreslås hur det tillfälliga kommunbidraget ska användas.
Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att tilldela föreningen Hemma i Ale 200.000 kr för verksamheten att
stödja s.k. Frivilliga familjehem i verksamheten med ensamkommande ungdomar.
Kommunstyrelsen uppdrar vidare åt förvaltningen att ta fram ett ramverk för hur tilldelning till
andra organisationer som i föreningsform stödjer ensamkommande ungdomar kan gå till. Den
maximala tilldelningen för sådana föreningar är totalt 300.000 kr.
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Bakgrund
Regeringen beslutade i höständringsbudgeten om ett tillfälligt kommunbidrag för ensamkommande
asylsökande som fyller 18 år. Syftet är att kompensera kommunerna för kostnader som uppstått för
dessa ungdomar. Kommunbidraget fördelas proportionellt mellan kommunerna utifrån hur många
asylsökande ensamkommande barn och unga som väntade på ett slutligt avgörande i sitt asylärende
i respektive kommun den 30 juni 2017. För Ale kommuns del blir bidraget ca 500.000 kr för 2018.
Utbetalningen av bidraget sker per automatik och behöver alltså inte sökas av kommunerna.
Syftet med det tillfälliga kommunbidraget är att stödja de kommuner som valt att låta ungdomarna
bo kvar efter det att de fyller 18 år. Det är sedan upp till varje kommun att självt besluta om hur
fördelningen av kommunbidraget ska ske.
Ekonomisk bedömning/konsekvens
Det tillfälliga kommunbidraget är 500.000 kr. Av dessa tilldelas 200.000 kr föreningen Hemma i
Ale. Hela eller delar av det resterande beloppet kan delas ut till andra föreningar. Den maximala
ekonomiska konsekvensen är alltså 500.000 kr.
Barnperspektivet
Förslaget stärker barnperspektivet.
Miljöperspektivet
Förslaget påverkar inte miljöperspektivet.
Funktionshinderperspektivet
Förslaget påverkar inte funktionshinderperspektivet.
Ärendets kommunikationsbehov
Ärendet bör kommuniceras externt och nå föreningslivet i Ale kommun.
Förvaltningens bedömning och motivering
Regeringen beslutade i höständringsbudgeten om ett tillfälligt kommunbidrag för ensamkommande
asylsökande som fyller 18 år. Syftet är att kompensera kommunerna för kostnader som uppstått för
dessa ungdomar. Kommunbidraget fördelas proportionellt mellan kommunerna utifrån hur många
asylsökande ensamkommande barn och unga som väntade på ett slutligt avgörande i sitt asylärende
i respektive kommun den 30 juni 2017. För Ale kommuns del blir bidraget ca 500.000 kr för 2018.
Utbetalningen av bidraget sker per automatik och behöver alltså inte sökas av kommunerna.
Syftet med det tillfälliga kommunbidraget är att stödja de kommuner som valt att låta ungdomarna
bo kvar efter det att de fyller 18 år. Det är sedan upp till varje kommun att självt besluta om hur
fördelningen av kommunbidraget ska ske.
Föreningen Hemma i Ale har som sitt syfte att stödja familjer som verkar som s.k. frivilliga
familjehem, dvs. familjer som upplåter sina hem för en ensamkommande ungdom. Föreningen har
etablerats i sin form under hösten 2017 men de frivilliga familjehemmen har ju redan tidigare
funnits som stöd för dessa ungdomar. Genom att tilldela föreningen medel kan verksamheten
stärkas och därigenom bidra till att ungdomarnas situation i någon mån kan förenklas.
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Förvaltningen föreslår att Kommunstyrelsen tilldelar föreningen Hemma i Ale 200.000 kr som ska
täckas av det tillfälliga kommunbidraget för 2018.
Förutom föreningen Hemma i Ale kan det finnas andra organisationer som i föreningsform också
stödjer dessa ensamkommande ungdomar. Utifrån likvärdighetsprincipen är det då viktigt att dessa
organisationer också har en möjlighet till tilldelning av medel. Kommunstyrelsen föreslås därför ge
förvaltningen i uppdrag att arbeta fram ett ramverk för hur en sådan tilldelning kan gå till. Det
maximala beloppet som kan delas ut är 300.000 kr, dvs. resterande delen av det tillfälliga
kommunbidraget för Ale kommun.
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