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Svar på interpellation vid KF 2018-02-26 
 
Interpellant: Björn Rubensson, Kristdemokraterna (KD) 
 
Bakgrund: Interpellationen handlar om att ensamkommande ungdomar i asylprocessen ska kunna bo kvar 
i kommunen efter att de fyller 18 år. 
 

Interpellanten ställer totalt tre frågor avseende den politiska majoritetens hantering av de medel som 
riksdagen har avsatt i budget för år 2018, vilka motiven är för de beslut som är tagna samt vilken 
hänsyn som är tagen till barnkonventionens intentioner.  
 

Svar på fråga1: 
De medel som har tilldelats Karlsborgs kommun föreslås i ett annat ärende vid dagens sammanträde 
med kommunfullmäktige att föras till socialnämnden. Anledningen till det är att det är socialnämnden 
som hanterar frågor kring ensamkommande barn. Kommunstyrelsen behandlade vid sitt sammanträde 
2018-02-06 en skrivelse från Godmanföreningen. I skrivelsen begärde föreningen att man kostnadsfritt 
skulle få disponera den röda stugan på området norr om Göta kanal.  Man pekade då på de medel som 
kommunen erhåller år 2018. Dessa medel får enligt riksdagsbeslutet användas för ensamkommande 
barn som har fyllt 18 år. Kommunen behöver inte redovisa användningen av statsbidraget.  
 

I det underlag som fanns med inför beslutet redogjorde socialchefen för hur nämnden använder de 
medel som kommunen har fått. Där framgår att pengarna används till ett fortsatt kommunalt ansvar för 
ungdomar som är inne i en överklagandefas efter det att de har fått sin ålder uppskriven till 18 år och 
därmed ska överlämnas till Migrationsverket. Totalt handlar det om sex individer med genomsnittlig 
dygnskostnad per person angiven till ettusen kronor. Det innebär en månatlig kostnad på cirka 180 000 
kr för socialnämnden och därmed räcker de medel som kommunen har fått knappt tre månader. 
 

Svar på fråga 2: 
Svaret på varför kommunen tar emot de medel som riksdagen  har tilldelat är egentligen enkelt: Det nu 
aktuella statsbidraget som tilldelas kommunen skall betraktas som generellt och går mig veterligen inte 
att tacka nej till.  
 

Det finns flera motiv till varför de ungdomar som interpellanten syftar på inte kan erbjudas fritt boende 
fram till juni men det främsta motivet är kopplat till kommunallagens likställighetsprincip. 
 

Svar på fråga 3: 
Som angetts i svaret på fråga 2 så handlar det här om att följa den lagstiftning som finns. Den innebär 
att den grupp ungdomar som det handlar ska föras över till Migrationsverket. Huruvida den 
lagstiftningen följer barnkonventionens intentioner eller ej  är inte upp till mig att avgöra. 
 
Peter Lindroth 
Kommunstyrelsens ordförande. 
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