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Socialnämnden 

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

Förslag till beslut 
Socialnämnden 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 bilägges. 
 
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.  
 
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. 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. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inte aktuellt i ärendet. 
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Kaisa Björnström 
Direktör 
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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 Hona 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. 

Uppsala den 11 september 2017 

Simon Alm 
Gruppledare (SD) 
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