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Kommunfullmäktige 

Interpellation av Simon Alm (SD) om kostnadsläget avseende 
ensamkommande invandrarungdomar 
 
Under 2015 kom fler ensamkommande invandrarungdomar än någonsin till Sverige. 35 369 
invandrare påstod att de både var ensamma och att de var under 18 år gamla. 
 
I år höjdes skatten och en rad avgifter beskedligt för att stärka kommunens svaga finanser. 
Kostnadsutvecklingen är ett stort bekymmer och i förslaget från majoriteten till Mål och 
budget föreslås stora besparingspaket riktat mot flera verksamheter. 
 
Då ensamkommande invandrarungdomar är kostnadsdrivande för statsbudgeten har det nu 
under en tid funnits diskussioner på nationell nivå om att sänka ersättningarna till 
kommunerna. Staten har skenande kostnader för massinvandringen, och regeringen har nu 
därför kommit fram till att bryta löftet om att mottagandet inte ska kosta för kommunerna. 
Vid halvårsskiftet 2017 kommer ersättningssystemet medge mindre resurser. 
 
Uppsala kommun har tagit emot en stor andel av dessa ensamkommande invandrarungdomar. 
Det kommer därför få stor påverkan om ersättningarna förändras. För att även kunna ha en 
givande faktabaserad debatt om ämnet är det även klokt att fastställa vad kostnaden 
prognostiseras bli under 2016. 
 
Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande frågor till kommunstyrelsens 
ordförande Marlene Burwick: 
 

• Hur mycket prognostiseras nettokostnaden och bruttokostnaden vara för Uppsala 
kommun avseende de ensamkommande invandrarungdomar med och de utan 
uppehållstillstånd 2016? 

 
• Hur mycket beräknas nettokostnaden för Uppsala kommun öka vid händelse av 

förändringar i ersättningssystemet avseende ensamkommande invandrarungdomar 
med och de utan uppehållstillstånd under nästkommande år? 
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Svar på interpellation om kostnadsläget 

Simon Alm (SD) ställer i en interpellation ett antal frågor kring kostnadsläget för mottagandet 

av ensamkommande barn. 

 

Hur mycket prognostiseras nettokostnaden och bruttokostnaden vara för Uppsala kommun 

avseende de ensamkommande invandrarungdomar med och de utan uppehållstillstånd 2016?  

 

Kommunens prognosticerade bruttokostnader för 2016 för nyanlända och asylsökande barn är 

687 mnkr, nettokostnaden är 73 mnkr. Uppsala kommun har fått ett generellt statsbidrag på 

118 mnkr för att kunna täcka denna typ av merkostnad. I ombudgeteringsärendet, Fördelning 

av statliga engångsmedel, som antogs av kommunfullmäktige i september är hänsyn tagen till 

denna nettokostnad. I och med detta är nämndernas och kommunens nettokostnad i praktiken 

0 kr. Det är till och med sannolikt att det blir ett överskott i vissa nämnder.  

 

Hur mycket beräknas nettokostnaden för Uppsala kommun öka vid händelse av förändringar i 

ersättningssystemet avseende ensamkommande invandrarungdomar med och de utan 

uppehållstillstånd under nästkommande år?  

 

De beräkningar som gjordes per den 24 augusti i kommunens svar till 

Arbetsmarknadsdepartementet var att ersättningen till Uppsala Kommun skulle minska med 

112 mnkr. De volymer som var underlag till denna beräkning är med dagens information för 

hög. Vi arbetar för att anpassa kostnaderna för boende, hvb- och familjehem till de kommande 

nya ersättningsnivåerna.   

 

 

Ilona Szatmari Waldau (V) 

Kommunalråd 
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