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Uppsala, den 17 januari 2017 

Motion av Stefan Hanna och Ehsan Nasari (båda C) 
om att förhindra dubbel utbetalning av bidrag till 
nyanlända 

Under de två första åren efter att en nyanländ beviljats uppehållstillstånd och placerats i en 
svensk kommun är det statens ansvar att sörja för dennes uppehälle, i de fall den nyanlände 
inte själv klarar detta. Berörda myndigheters administration kring bidragsutbetalningar till 
nya nyanlända kan emellertid dra ut på tiden, i synnerhet då många nyanlända beviljats 
uppehållstillstånd och kommunplacerats på samma gång. Det kan i dessa fall gå ett par 
månader innan den nyanlände erhåller några pengar, varmed de nödgas ansöka om 
ekonomiskt stöd från kommunen. 

Kommunen är i regel skyldig att bevilja dylika ansökningar i enlighet med 
Socialtjänstlagen (2001:453). När den nyanlände efter ett par månader börjar få 
utbetalningar av Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och/eller annan berörd myndighet 
har den nyanlände emellertid erhållit dubbla bidrag för samma sak. 

Denna ordning är vare sig rättvis eller i enlighet med Socialtjänstlagens avsikt. Alla 
nyanlända erhåller inte dubbla bidrag, och inga andra bidrag utbetalas dubbelt utan 
återbetalningskrav. Detta strider mot viktiga såväl rättssäkerhets- som 
likabehandlingsprinciper. Centerpartiet menar därför att processen måste förändras. 

Man kan tänka sig flera modeller för att förändra processen. Kommunen skulle exempelvis 
kunna stå för ett etableringslån till den nyanlände som betalas tillbaka när denne erhåller 
ekonomiskt bistånd från den/de myndigheter som har försörjningsansvaret. Denna modell 
implementerades nyligen i Vansbro kommun. Ett annat alternativ vore att fakturera den/de 
berörda myndigheterna för biståndet till dess att de ordinarie utbetalningarna kommer 
igång. Detta är helt i enlighet med Socialtjänstlagen (9 kap) så länge 
återbetalningsskyldigheten delges den nyanlände från början. 

Ett förfarande av detta slag skulle både stärka rättssäkerheten och likabehandlingen i 
Uppsala kommun och reducera onödiga kommunala utgifter. 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår Centerpartiet därför kommunfullmäktige 

att socialförvaltningen ges i uppdrag att i enlighet med motionens intentioner ta fram och 
implementera en modell för ekonomiskt bistånd till nyanlända som förhindrar att 
ekonomiskt bistånd betalas ut dubbelt av Uppsala kommun och staten. 
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Ehsan Nasari (C) 
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