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§ 101

Motion av Simon Alm (SD) om vuxna ensamkommande barn och unga 

KSN-2017-3198 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att avslå motionen. 

Reservation 

Simon Alm (SD) reserverar sig till förmån för bifall till eget yrkande om att bifalla motionen. 

Särskilt yttrande 

Therez Olsson, Rikard Sparby, Mats Gyllander (M) och Jonas Segersam (KD) avger särskilt yttrande 

enligt bilaga A § 101. 

Yrkande 

Simon Alm (SD) yrkar bifall till motionen. 

Sammanfattning 
Simon Alm (SD) har i motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 11 september 

2017 föreslagit att Uppsala kommun: 

- utreder omfattningen av vuxna s.k. ensamkommande barn i kommunen.

- vid händelse av framtida mottagande av ensamkommande barn ställer krav på att dessa har en

medicinskt fastställd ålder.

- verkar för att de vuxna s.k. ensamkommande barn polisanmäls samt att kommunen

verkar för att felaktigt brukade medel återbetalas.

Beslutsgång 

Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot Simon Alms (SD) yrkande och finner att 

kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse den 28 mars 2018. 

Arbetsutskottet har tillstyrk förslaget den 8 mars 2018. 

KF 22  28 maj 2018



     bilaga A § 101 

Ärende 26 

Motion av Simon Alm (SD) om ensamkommande barn och unga 

Särskilt yttrande 

Moderaterna och Kristdemokraterna 

I sin framlagda motion yrkar Sverigedemokraterna på att Uppsala kommun ska utreda omfattningen 

av vuxna så kallade ensamkommande barn i kommunen. Det förs redan idag dokumentation från 

kommunens sida kring de ensamkommande i Uppsala. Kommunen skriver i sitt svar på motionen att 

socialnämnden vid årsskiftet ansvarade för 193 ensamkommande över 18 år som anvisats till Uppsala 

kommun.  

För oss kristdemokrater är det viktigt med ett rättssäkert asylmottagande i Sverige. Tyvärr har 

situationen runt de ensamkommande blivit mycket olycklig eftersom många av dessa nu bott flera år 

i Sverige, i många fall lärt sig svenska och går i skola och på gymnasium. Frågor runt ålder och 

ursprungsland har varit berättigade, men det är viktigt att se att hur principerna runt vår 

migrationspolitik är ett statligt ansvar, där migrationsverket är agerande myndighet. Det finns många 

områden som detta statliga ansvar behöver förbättras, men det är inte en fråga för Uppsala 

kommunfullmäktige att behandla. 

Under asylprocessen har kommunen ett viktigt ansvar (enligt anvisningslagen bland annat) för de 

ensamkommande som bor i kommunen. Efter ett beslut om uppehållstillstånd blir kommunens roll 

än viktigare att bidra till en god integration för denna grupp.  

Socialnämnden har fattat beslut om att utifrån statlig finansiering uppdra till Uppsala stadsmission 

att hitta fadderhem för ensamkommande över 18 år. Från Alliansens sida har vi inledningsvis ställt 

oss bakom detta men vi anser att kommunen inte ska ordna bostad åt ungdomar som inte går i skola 

eller som har fått ett lagakraftvunnet avslag på en asylansökan. Tyvärr ser vi att det finns problem 

med drogmissbruk, psykisk ohälsa och sysslolöshet i denna målgrupp och här måste kommunen vara 

betydligt mer aktiv för att i samarbete med andra myndigheter som exempelvis polisen komma 

tillrätta med problemen.  

De personer som har anvisats till Uppsala kommun är det självklart att vi ska hjälpa och välkomna. 

Uppsala ska ta sitt ansvar som storstad i Sverige. Vad gäller de ensamkommande som 

åldersuppskrivits eller fyllt 18 år har socialnämnden genom Stadsmissionen erbjudit boende trots att 

dessa personer egentligen omfattas av Migrationsverkets boendeansvar. När en person 

åldersuppskrivits eller fyllt 18 år förlorar Uppsala kommun även insyn i dess asylprocess. Att Uppsala 

kommun tar detta ansvar innebär en extra kostnad och det är idag oklart hur mycket av det som 

kommer att täckas av statsbidrag. Vi förespråkar ordning och reda i asylmottagandet och samverkan 

med andra myndigheter.  

 

Therez Olsson (M) 

Jonas Segersam (KD) 
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Plats och tid: Bergius, 13:00 – 15:20 

Beslutande: 
 

Marlene Burwick (S), Ordförande
Maria Gardfjell (MP), 1:e vice 
ordf 
Erik Pelling (S) 
Caroline Hoffstedt (S) 
Ulrik Wärnsberg (S) 
Loa Mothata (S) 
Rickard Malmström (MP) 
Ilona Szatmari Waldau (V) 
Therez Olsson (M) 
Rikard Steinholtz (M) 
Mats Gyllander (M) 
Mohamad Hassan (L) 
Stefan Hanna (C) 
Jonas Segersam (KD) 
Simon Alm (SD) 
 

Ersättare: 
 

Gustaf Lantz (S), t o m § 90 
Linda Eskilsson (MP)  
Hanna Mörck (V)  
Daniel Rogozinski (V)  
Anne Lennartsson (C)  
Carolina Bringborn (M)  
Markus Lagerqvist (M)  
Eva Edwardsson (L)  
 

Övriga  
deltagare: 

Joachim Danielsson, stadsdirektör. Christoffer Nilsson, biträdande stadsdirektör. Åsa 
Nilsson Bjervner, stabschef. Ola Hägglund, ekonomidirektör. Mats Norrbom, 
stadsbyggnadsdirektör. Marica Nordwall, kommunikationsdirektör. Erik Boman, 
presschef. Politiska sekreterare (V), (M), (L), (C) och (KD). Susanne Eriksson, 
politisk stabschef (S). Jan Franzén, handläggare. 
 

Utses att justera: Jonas Segersam (KD) Paragrafer: 76 - 105 
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Kommunfullmäktige 

Motion av Simon Alm (SD) om ensamkommande barn och unga 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen. 
 
 
Ärendet 
Simon Alm (SD) har i motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 11 september 
2017 föreslagit att Uppsala kommun 

- utreder omfattningen av vuxna sk ensamkommande barn i kommunen.  
- vid händelse av framtida mottagande av ensamkommande barn ställer krav på att 

dessa har en medicinskt fastställd ålder.  
- verkar för att de vuxna sk ensamkommande barn polisanmäls samt att kommunen 

verkar för att felaktigt brukade medel återbetalas. 
 
Motionen återges i bilaga 1. 
 
Beredning 
Ärendet har beretts av socialförvaltningen och kommunledningskontoret. 
 
Socialnämnden behandlade ärendet vid sammanträde den 21 mars 2018 och beslutade att 
föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. Socialförvaltningens föredragning i ärendet 
sammanfaller med föredragningen nedan. Protokollsutdrag återges i bilaga 2. 
 
Föredragning 
Socialnämnden följer löpande antalet ensamkommande barn och unga i kommunen. Det 
föreligger därför inget behov av någon särskild utredning av omfattningen. Vid årsskiftet 
ansvarade nämnden för 193 ensamkommande över 18 år som anvisats till Uppsala kommun.  
 

 
Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala 

Telefon: 018-727 00 00 (växel)  
E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 

www.uppsala.se 
 



Kommunen är ansvarig för att ordna boende åt ett ensamkommande barn som anvisats av 
Migrationsverket enligt 3 § andra stycket Lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande 
m.fl. (LMA). Kommunen har inte rätt att neka anvisningar, oavsett om barnet är åldersbedömt 
eller inte. Sedan den 1 maj 2017 gör Migrationsverket tillfälliga åldersbedömningar i ett tidigt 
skede i asylprocessen. 
 
Av bidragsbrottslagen framgår att en person kan dömas för bidragsbrott, om denne lämnar 
oriktiga uppgifter eller inte anmäler ändrade förhållanden som denne är skyldig att anmäla, 
vilket leder till att en ekonomisk förmån felaktigt betalas ut eller betalas ut med ett för högt 
belopp. Kommunen är skyldig att polisanmäla misstanke om brott enligt bidragsbrottslagen. 
 
Migrationsverket anvisar ensamkommande barn och ungdomar till kommunerna som ska 
ansvara för boende och omsorg. Med anvisningen följer också ekonomisk ersättning till 
kommunen. Migrationsverket utreder därefter barnets asylskäl och gör en åldersbedömning. 
Ansvaret för en relevant och rättssäker åldersbedömning i asylprocessen åligger 
Migrationsverket. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inte aktuellt i ärendet. 
 
 
Kommunledningskontoret 
 
 
Joachim Danielsson   Christoffer Nilsson 
Stadsdirektör    Chef kommunledningskontoret 
 



\Siv (LLAA 

Motion om vuxna ensamkommande barn 

Uppsala kommun är en av de kommuner i Sverige som har tagit emot flest sk. ensamkommande 
flyktingbarn. I början av året fanns över fem hundra sådana i kommunen enligt ett interpellationssvar av 
kommunalrådet Erik Pelling (S). 

Migrationsverket gjorde ålderstester i begränsad omfattning redan år 2014. Resultaten då var att 77 
procent av de testade var äldre än vad de hade uppgivit. 

Efter många års ansträngningar från Sverigedemokraterna svängde även regeringen i frågan och har 
börjat ålderstesta i en betydande omfattning. Enligt Rättsmedicinalverket har hittills i år över 4 000 sk. 
ensamkommande flyktingbarn fått sin ålder medicinskt prövad och fastställd, bland dessa visade sig 83 
procent vara vuxna. 

Enligt ett interpellationssvar från kommunalrådet Ilona Szatmari Waldau (V) omsattes nästan sju hundra 
miljoner kronor för att ta hand om gruppen i Uppsala kommun under år 2016. Beloppet är inte ringa, 
och kan jämföras med de tre nämnderna idrotts- och fritidsnämnden, kulturnämnden och 
räddningsnämnden som tillsammans har en jämförbar budget. 

Kostnadsskillnaden mellan en vuxen nyanländ invandrare och ett ensamkommande barn är signifikant 
varför det leder till ett enormt resursslöseri i varje fall där en vuxen omhändertas som om denne vore ett 
barn. 

Bidragsbrott är ett allvarligt brott som i en del fall varje år leder till att fängelsedomar. Ett bidragsbrott är 
exempelvis att man avsiktligen lämnat oriktiga uppgifter i syfte att fuska med sin rätt till bidrag. I 
Mariefreds kommun har man redan under sommaren år 2017 beslutat att polisanmäla just 
ensamkommande barn som visat sig vara vuxna. 

Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna 

• att Uppsala kommun utreder omfattningen av vuxna sk. ensamkommande barn i kommunen. 
• att Uppsala kommun vid händelse av framtida mottagande av ensamkommande barn ställer krav 

på att dessa har en medicinskt fastställd ålder. 
• att Uppsala kommun verkar för att de vuxna sk. ensamkommande barn polisanmäls samt att 

kommunen verkar för att felaktigt brukade medel återbetalas. 

Up ala den 11 september 2017 
/ r/ 

Simon Alm 
Gruppledare (SD) 



Underskrifter: 

Utses att 
justera: 

Justeringens 
plats och tid: 

Jonas Segersam (KD) 

Statjogatan 12 den 26 mars 2017 

Paragrafer: 35 - 44 

ynas Segersam, , justerare 

Lotta von Wowern, sekreterare 

Uppsala. SOCIALNÄMNDEN 

1 (9) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-03-21 

Plats och tid: Ulls väg 28 A, klockan 15.00 — 17.05 

Beslutande: Kjell Haglund (V), ordförande 
Ylva Stadell (S), 1:e vice ordförande 
Jonas Segersam (KD), 2:e vice ordförande 
Inga-Lill Sjöblom (S) 
Petri Lähteenmäki (S) 
Lars-Gunnar Karlsson (M) 
Michael Holtorf (M) 
Tarja Onegård (MP) 
Eva Pettersson (MP) 
Liza Boöthius (V) 
Ulf Schmidt (C) 
Birgitta L Johansson (S) 
Vivianne Eriksson (M) 
Hans Olsson (M) 
My Lilja (S) 

Ersättare: Ahmad Orfali (MP) 
Edip Akay (V) 

Övriga Kaisa Björnström, direktör, Ola Jeremiasen, avdelningschef, Johan Eikman, strateg, Åsa 
deltagare: Carlsson, avdelningschef, Peter S:t Cyr, ekonomichef, Magnus Bergmark, controller, 

Sofia Venemalm, strateg, Therese Hagberg, HR-chef, Birgitta Ljungström, 
avdelningschef, Kerstin Karlsson, avdelningschef, Ann-Christine Dahln, avdelningschef, 
Eva Köpman, avdelningschef, Helene Andersson, utvecklingsledare avdelning vuxen 

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har meddelats genom anslag på kommunens 
anslagstavla. 

Organ: Socialnämnden 
Datum: 2018-03-21 Sista dag att överklaga: 2018-04-17 
Anslag sätts upp: 2018-03-27 Anslaget tas ner: 2018-04-18 
Protokollet finns 
tillgängligt på: www.uppsalg.se  och socialförvaltningen, Stationsgatan 12 

Underskrift: 
Lotta von Wowem, sekreterare 



Justerandes sign 

Uppsala 
KOMMUN SOCIALNÄMNDEN 

6 (9) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-03-21 

§ 40 

Motion av Simon Alm om ensamkommande barn och unga 
SCN-2018-0139 

Beslut 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 

att avslå motionen. 

Sammanfattning 
Simon Alm (SD) har i motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 11 september 2017 
föreslagit att Uppsala kommun utreder 
-omfattningen av vuxna så kallade ensamkommande barn i kommunen, 
-vid händelse av framtida mottagande av ensamkommande barn ställer krav på att dessa har en 
medicinskt fastställd ålder. 
-verkar för att de vuxna så kallade ensamkommande barn polisanmäls samt att kommunen verkar för 
att felaktigt brukade medel återbetalas. 

Socialnämnden följer löpande antalet ensamkommande barn och unga i kommunen. Det föreligger 
därför inget behov av någon särskild utredning av omfattningen. Vid årsskiftet ansvarade nämnden för 
193 ensamkommande över 18 år som anvisats till Uppsala kommun. 

Kommunen är ansvarig för att ordna boende åt ensamkommande barn som anvisats av 
Migrationsverket enligt 3 § andra stycket Lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. 
(LMA). Kommunen har inte rätt att neka anvisningar, oavsett om barnet är åldersbedömt eller inte. 

Sedan den 1 maj 2017 gör Migrationsverket tillfålliga åldersbedömningar i ett tidigt skede i 
asylprocessen. En åldersbedömning som gäller direkt och kan överklagas separat till en 
migrationsdomstol. 

En person kan dömas för bidragsbrott, om han eller hon lämnar oriktiga uppgifter eller inte anmäler 
ändrade förhållanden som han eller hon är skyldig att anmäla, och på så sätt orsakar fara för att en 
ekonomisk förmån felaktigt betalas ut eller betalas ut med ett för högt belopp. Det framgår av 
bidragsbrottslagen (2007:612). Kommunen är skyldig att polisanmäla misstanke om brott enligt 
bidragsbrottslagen. 

Migrationsverket anvisar ensamkommande barn och ungdomar till kommunerna som ska ansvara för 
boende och omsorg. Med anvisningen följer också ekonomisk ersättning till kommunen. 
Migrationsverket utreder därefter barnets asylskäl och gör en åldersbedömning. Ansvaret för en 
relevant och rättssäker åldersbedömning i asylprocessen åligger Migrationsverket. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 23 februari 2018. 

Utdragsbestyrkande 
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