
 

 

1 [1] 

 

 

Socialnämnden 

2020-08-25 

 

Y R K A N D E  
 
110 Fortsatt stöd genom bistånd till boende för asylsökande  
ungdomar som har blivit 18 år (SN 2020:276)  

 
Botkyrka gjorde betydande insatser under den s.k. flyktingkrisen 2015, både i form 

av akuta åtgärder och mer långsiktiga insatser. Vi drogs inte med i den hysteriska 

agitationen om den förestående ”systemkollapsen” som främlingsfientliga och ras-

istiska krafter bedrev och som till slut drev fram en drakonisk åtstramning av 

svensk flyktingpolitik (när den tillfälliga skärpta lagstiftningen beslutades hade re-

dan antalet asylsökande minskat drastiskt till följd av att gränserna i södra Europa 

stängts). Botkyrka kan vara stolt över sin humana hållning. Det finns ingen anled-

ning, inte heller ekonomisk, att nu backa från den. 

 

Socialnämnden har hittills beviljat fortsatt placering i familjehem för ensamkom-

mande asylsökande ungdomar mellan 18 och 21 år. I förslaget till beslut föreslås att 

detta i normalfallet inte skall ske och att den asylsökande som fyller 18 år eller vars 

ålder skrivs upp till 18 år ska överföras till Migrationsverket, i regel ett anlägg-

ningsboende. Det innebär att den asylsökande rycks upp från ett skört socialt nät-

verk och ofta inte kan fullfölja en påbörjad gymnasieutbildning.  

 

I tjänsteskrivelsen står bl.a.: ”Den största risken med att låta ansvaret övergå till 

Migrationsverket är att ungdomarna inte får [det] stöd och [den] hjälp de behöver 

som unga vuxna i en särskilt utsatt situation. Att bo på en flyktingförläggning till-

sammans med äldre vuxna riskerar att försvåra deras inträde i vuxenlivet och skapa 

sämre förutsättningar för dem än om de skulle beviljas fortsatt bistånd i form av 

familjehem som tidigare.” 

 

Förslaget till beslut sägs föranledas av socialnämndens ansträngda ekonomiska 

läge. Samtidigt konstateras att det i dagsläget inte finns någon asylsökande ungdom 

i kommunen. Den ekonomiska besparingen är med andra ord exakt noll kronor. 

Även om detta kan förändras i framtiden torde det under överskådlig framtid i så 

fall röra sig om ett begränsat antal asylsökande ungdomar och därmed en begränsad 

kostnad för kommunen. 

 

Jag yrkar att nämnden beslutar 

 

1. Ordförandeförslaget avslås; 

 

2. Det hittills tillämpade regelverket, med innebörd att asylsökande ungdomar mel-

lan 18 och 21 år kan beviljas fortsatt familjehemsplacering, skall fortsatt gälla. 

 

Mats Einarsson (V)  


