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Systemfel påverkar nyanländas etablering och 

kommunerna 
 
Ständiga förändringar av lagar och regelverk med avsaknad av helhetssyn och tillräcklig 
konsekvensanalys, påverkar både enskilda nyanlända individer och kommuner, likväl som 
samhället i stort. För den enskilde kan systemfelen bland annat innebära en vardag i 
förstärkt utanförskap med levnadsstandard långt under riksnormen för ekonomiskt bistånd. 
För kommuner innebär ”buggarna” i systemet, förutom ökade kostnader, ett ständigt 
hanterande av komplicerade situationer som riskerar att ta fokus från de frågor som är 
viktiga för en god etablering av nyanlända.  
 
SKL´s Agenda för integration pekar ut förslag till förbättringar av asylmottagande och 
nyanländas etablering. Bland annat föreslås att etableringsersättningen bättre än idag måste 
säkerställa att nyanlända har försörjning under etableringen. Därtill behöver glappet 
åtgärdas, det vill säga den period med behov av ekonomiskt bistånd som uppkommer vid 
övergång från dagbidrag som asylsökande, till etableringsersättning i samband med 
uppehållstillstånd. Möjligheten till etableringsersättning och insatser måste därutöver vid 
behov kunna vara längre än dagens två år.  
 
Kommuner i Skåne har identifierat exempel på ytterligare fel i systemet. Exemplen rör sig 
inom områdena 1. Bosättning, 2. Ekonomi, 3. Ensamkommande barn och unga, samt 4. 
Övrigt. Sammanställningen är framtagen av tjänstepersoner i Skånes kommuner med hjälp 
av Kommunförbundet Skåne under våren 2017. 

 

1 Bosättning  
 

1.1 Bristfällig information i bosättningsunderlag  
 
1.1.1 Familjesituation 
Ett vanligt problem är att bostaden inte är anpassad efter det faktiska antalet personer som 
kommer bosätta sig i den. Ofta saknas information om familjesituationen; finns familj i 
Sverige, med eller utan uppehållstillstånd, finns familj i hemlandet som är på väg, när och 
hur många personer? Ofta finns det familjemedlemmar som inte står med i 
bosättningsunderlaget, men som följer med personen som blivit anvisad. I 
bosättningsunderlaget ges en viss uppgift, vid kontakt med mottagningsenheten på 
Migrationsverket kan kommunen få annan information. Det är svårt att veta vilka 
familjemedlemmar som finns i landet och vilka som kommer från utlandet. Exempel: 

Det står på förstasidan på bosättningsunderlaget att den anvisade inte har 
någon familj i Sverige. Tittar man vidare i underlaget står det att den anvisade 
har en fru som är kommunplacerad i en annan kommun på egen adress, 
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troligtvis EBO. Vidare har den anvisade en brorson boende hos sig, som 
också är kommunplacerad i en annan kommun där socialtjänsten har 
ansvaret för honom. Den anvisade vill ha brorsonen boende hos sig. Ska 
kommunen planera och utgå från bosättningsunderlaget? Anvisade nyanlända 
riskerar att tas emot i ett boende som inte passar. Enligt anvisningen i 
exemplet har vi en person vi ska ordna boende för, men enligt informationen 
kommer det troligtvis tillkomma två till, fru samt brorson. Uppehållstillstånd 
till samtliga som anvisas till en kommun skulle kunna vara ett alternativ för 
att underlätta.  
 

1.1.2 Den anvisades bakgrund 
Informationen i bosättningsunderlag är också bristfällig angående den anvisades bakgrund, 
utbildning, arbetslivserfarenhet och aktiviteter under asyltiden. Även information om den 
anvisade har körkort och egen bil kan vara relevant när kommunen har tillgång till bostäder 
utanför tätorter.  
 
1.1.3 Anhöriga på väg 
Migrationsverket kan ofta inte uppge till kommunerna om anhöriga är på väg till den 
anvisade. Det finns en instans i hela Sverige (Göteborg) som kan ge information om 
anhöriga för vidarebosättning. Är detta rimligt?  
 
1.1.4 Utbetalning av LMA (dagbidrag) 
Här saknas tillräckliga uppgifter. Ofullständiga uppgifter kan få negativa konsekvenser för 
mottagandet. Hur länge utbetalas LMA och vilken nivå? Det kan vara svårt att fatta beslut 
om ekonomiskt bistånd.  
 
1.1.5 Typ av uppehållstillstånd 
I bosättningsunderlaget framgår inte typ av uppehållstillstånd. Det är viktig information för 
kommunen för planering av vilken typ av boende den anvisade ska få.  
 

1.2 Bristfällig samverkan, information och kommunikation  
 
1.2.1 Informationsflöde Migrationsverket – kommun 
Kommunerna erfar att Migrationsverket ger bristfällig eller ingen återkoppling när 
kommunen mejlar för att delge eller efterfråga information i samband med en 
anvisning/bosättning. Migrationsverket tenderar att inte informera kommunen när 
anvisade individer/familjer avböjer anvisningen och istället blir EBO (i den egna eller i 
annan kommun). Det kan också gälla förändringar i tidsplanering, kallelser till den 
nyanlände, administrativa frågor med mera. Ett exempel är lägenheter som av 
Migrationsverket registrerats som belagda fast de inte varit det, vilket har lett till att 
kommunen gått miste om ersättning för tomhyror. 

Andra exempel på brister i informationsflöde är ofta förekommande oklara anvisningar 
som till exempel när bosättningsunderlag för medlemmar i samma familj kommer i flera 
olika kuvert. Vid ett tillfälle kom en anvisning på en 3-åring i en egen anvisning, medan 
resterande familjemedlemmar kom senare, i ett annat kuvert. Migrationsverket har också 
skickat felaktiga anvisningar, där alla medlemmar i familjerna inte blivit anvisade, vilket har 
lett till att de nyanlända har matchats till för små bostäder.  
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Det förekommer att handläggare på Migrationsverket har synpunkter på bostäderna som 
de anvisade bosätts i, kontaktar kommunen och ifrågasätter bostädernas läge, hyresnivå och 
skick.  

1.2.2 Informationsflöde Migrationsverket – den anvisade nyanlände 
Kommunerna önskar att Migrationsverket bättre informerar de nyanlända i samband med 
anvisning/bosättning, så att de nyanlända har förståelse för vad bosättningen innebär. 
Kommunerna önskar en kontaktperson eller enhet på Migrationsverket att ha kontakt med 
angående bosättningarna. Kommunerna har även behov av att Migrationsverket bekräftar 
och meddelar hur den anvisade blivit informerad. Flera gånger har kommuner gett 
Migrationsverket viktig information som det senare visar sig att den anvisade inte fått ta del 
av. Det finns exempel på nyanlända som har fått besked om sin kommunplacering via ett 
sms från Migrationsverket. När så sker borde det vara svårt att ge och stämma av att den 
nyanlände har fått all relevant information, om exempelvis läge, boendeform med mera – 
information som den nyanlände behöver för att säkerställa en tillfredsställande 
bosättningsprocess. 
 
1.2.3 Samarbete med Migrationsverkets olika enheter 
Det kan vara svårt att samarbeta med Migrationsverket på grund av Migrationsverkets 
organisation. Exempel: 

 
I en kommun bor nyanlända med uppehållstillstånd som väntar på 
kommunanvisning. Beroende på exempelvis en väldigt dålig boendesituation, 
är de i akut behov av annat boende. Kommunen har då försökt att samarbeta 
med Migrationsverket så att en anvisning till kommunen kan ske snabbt. 
Detta med syfte att kommunen ska kunna omplacera de berörda till en 
lämplig bostad. Kommunens erfarenhet är att det är väldigt svårt att sätta 
igång en sådan dialog med Migrationsverket. Detta beror på att 
Migrationsverkets bosättningsenhet inte kan anvisa en person om det inte 
finns ett bosättningsunderlag från respektive mottagningsenhet. När 
kommunen kontaktar mottagningsenheten får kommunen beskedet att 
mottagningsenheten inte kan besluta till vilken kommun personen i frågan 
ska anvisas. Kommunen kan därmed inte få inflytande över processen såsom 
skulle behövas i dessa akuta ärenden. För att kunna skynda på en anvisning 
skulle det underlätta att ha en kontaktperson på Migrationsverkets 
bosättningsenhet, som tar emot en sådan begäran och internt tar kontakt 
med ansvarig mottagningsenhet och ser till att bosättningsunderlaget, som 
behövs för att kunna fatta beslut om anvisning, tas fram. 

 

1.3 Anvisade nyanlända med särskilda behov 
Kommunerna får inte fullständiga underlag av Migrationsverket om den kommunanvisade 
har särskilda behov. Det står ofta bara en mening; ”special need”- inget mer. Ingenting är 
utrett under asylprocessen. Då är det svårt att göra ett bra mottagande och nödvändig 
specialistsjukvård kanske inte ens finns tillgänglig i närheten. Även då information om de 
särskilda behoven finns, utgör tidsfristen för att genomföra mottagningen en svårighet, då 
den är densamma som för andra ärenden där det inte finns några särskilda behov, dvs. två 
månader från anvisningsbeslut. Vissa ärenden kan kräva omfattande bostadsanpassning 
eller tillgång till bostäder som ligger i närheten av vårdinrättning. För att kommunen ska 
kunna erbjuda lämpliga bostäder måste tidsfristen för mottagning vara rimlig i proportion 
till åtgärderna som behöver vidtas för att kunna tillgodose individens särskilda behov. 
Någon kommun uppfattar att informationen från Migrationsverket efter hand har blivit 
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bättre och att det numera nästan alltid finns information om uppehållstillstånd samt detaljer 
kring särskilda behov. Däremot har det inte alltid gjorts någon utredning under tiden på 
Migrationsverket, vilket försvårar för mottagandet i kommunen. 
 

1.4 Matchningen mot lämplig kommun 
Matchningen av anvisade är bristfällig i vissa fall, vilket resulterar i omedelbara 
omflyttningar. Exempel: 

En kommun har tagit emot en kvinna med skyddad identitet. Problemet 
uppstår då hennes man (som det finns ett domstolsbeslut på att han inte ska 
vistas i närheten av kvinnan) får anvisning till samma kommun. När 
kommunen tar kontakt med Migrationsverket för att rätta till detta, meddelar 
Migrationsverket att detta är inget som kan tas hänsyn till i anvisningen av 
mannen och därmed kvarstår anvisningen. I detta och andra individuella fall 
efterlyses större flexibilitet från Migrationsverkets sida. 
 

1.5 Anvisade som tackar nej till erbjuden kommunplacering 
Många individer tackar nej till erbjuden kommunanvisning och hittar istället 
inneboendekontrakt och andra oseriösa kontrakt. De blir därmed ansvar för kommunen 
där de bosätter sig. Detta är något som man behöver titta på vid utvärdering av 
bosättningslagen. Enligt Migrationsverket kan personen inom 30 dagar flytta tillbaka till 
Migrationsverkets boende, men då de ofta skrivs ut direkt från Migrationsverket och har de 
inte möjlighet att återvända till Migrationsverket trots att 30 dagar inte har 
förflutit. Personerna riskerar därmed att fastna i en undermålig boendesituation. 
 

1.6 EBO styr anvisningar av ABO 
En familj väljer att dela på sig, några flyttar ut i EBO och väntar på att övriga 
familjemedlemmar ska bli kommunanvisade. De sistnämnda anvisas till den kommun där 
EBO:sarna är bosatta på grund av anknytningsskäl och närhetsprincipen. Kommuner tror 
att vissa har satt detta i system för att ”bli placerade” i de kommuner som de vill bo i.   
 

1.7 Anvisningar med nätverksplacerade ensamkommande barn i hushållet 
I ärenden där det finns barn utan vårdnadshavare som är nätverksplacerade hos släktingar 
som väntar på anvisning, har Migrationsverket beslutat att inte inkludera de placerade 
barnen i bosättningsunderlaget och inte heller betrakta dem som anvisningar. Detta trots 
att dessa barn har fått uppehållstillstånd, ska flytta tillsammans med den anvisade och är 
berättigade till barnomsorg, skolgång, sjukvård osv, som alla andra barn. Exempel: 

 
En man anvisas tillsammans med sin son och bosättningsunderlaget omfattar 
då två personer. Ett par dagar innan bosättningen informerar 
Migrationsverket kommunen om att mannens systerson, som saknar 
vårdnadshavare i Sverige och är hemplacerad hos honom, också kommer att 
flytta tillsammans med denna familj. Kommunen begär då att det 
hemplacerade barnet läggs till i bosättningsunderlaget och räknas av från 
årets anvisningar, såsom Arbetsförmedlingen tidigare har beslutat i ett 
liknande ärende.  Migrationsverket avslår begäran och anger att det är 
socialen i kommunen där familjen bodde under asyltiden som har placerat 
barnet hos släktingar, och att det därför inte handlar om en anvisning. 
Kommunens ansvar begränsas inte till att skaffa en större bostad för icke-
anvisade personer, utan i dagsläget väntar både mannen och hans 
hemplacerade systerson på varsitt beslut om familjeåterförening, och 
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kommunen blir även tvungen att ta ansvar för deras respektive familjer, 
utöver de anvisningar som enligt bosättningslagen ska tas emot. 

 

1.8 Information till kommunen om asylsökande barn 
Migrationsverket har slutat att skicka listor på barn som bosätter sig i kommunen. Hur ska 
skolor kunna planera och ha framförhållning? Det är svårt att erbjuda barnomsorg och 
skola. Det är svårt att planera. Denna information skulle även underlätta i 
återsökningsprocessen.  
 

1.9 Asylsökande familjemedlemmar till anvisade personer 
Formellt har kommunerna inget ansvar för asylsökande personer. Familjemedlemmarna får 
dagersättning från Migrationsverket och Migrationsverket har skyldighet att erbjuda bostad 
om det finns behov. Det finns dock en mänsklig aspekt av att vilja bo ihop. Enligt uppgift 
arbetar Migrationsverket på åtgärder för att prioritera familjemedlemmar, det vill säga att 
det ska gå fortare att få beslut på resterande familjen. Tyvärr är det ej möjligt att alla får 
beslut samtidigt. Migrationsverket lägger till att när det gäller asylsökande i eget boende 
finns ingen skyldighet för Migrationsverket att informera kommunerna. Länsstyrelsen 
uppger: I nationella bosättningsgruppen har Migrationsverket och Arbetsförmedlingen 
arbetat för att förbättra informationsinsamling samt att hitta former för att informera 
kommunerna. Konsekvenser av att det finns asylsökande familjemedlemmar i en anvisad 
persons hushåll framgår under rubriken ”Ekonomi”. 

1.10 Snedfördelning av antal mottagna 
Flera av anvisningarna är ensamhushåll, som dock har meddelat att de kommer ansöka om 
anhöriginvandring. Det gör det svårt att matcha bostäderna. Kommuner önskar att 
Migrationsverket tar hänsyn till förväntad anhöriginvandring när en ensam person anvisas 
till en kommun, så att det blir en jämnare fördelning av antal nyanlända till kommunerna.  

 

2 Ekonomi  
 

2.1 Glappet 
Hela ”glappet” är ett stort systemfel. Systemet borde konstrueras så att den nyanlände går 
över från dagersättning enl LMA, direkt till etableringsersättning. Det är mycket 
svårbegripligt och krångligt för den enskilde att erhålla ekonomiskt bistånd enligt 
Socialtjänstlagen, i ”glappet” mellan ovanstående ersättningssystem. Det är också ett slöseri 
med kommunernas resurser att behöva bekosta handläggningen. Kommuner önskar också 
att de anvisade personerna får mer stöd via Migrationsverket för att förbereda ankomsten 
till kommunen för att förhindra att ett glapp uppstår.  
 

2.2 Familjemedlemmar utan uppehållstillstånd 
I vissa fall har det, med den anvisade, flyttat med familjemedlemmar som inte har 
uppehållstillstånd. Detta medför negativa ekonomiska konsekvenser, och i vissa fall 
fördröjs etableringen om till exempel familjemedlemmarna är barn utan uppehållstillstånd, 
eftersom föräldern inte har rätt till barnomsorg då.  Exempel kommuner stött på:   

 
a. En man och två barn som har uppehållstillstånd anvisas till en kommun.  
Med honom flyttar hans fru och 2 andra barn som inte har uppehållstillstånd. 
Migrationsverket drar in LMA-ersättningen för barnen som inte har 
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uppehållstillstånd, eftersom de bor hos fadern, men inte för kvinnan som ses 
som en EBO. Mannen kan inte få ekonomiskt bistånd för dessa barn utan 
uppehållstillstånd, men han förväntas ändå försörja dem. Han får heller inget 
barnbidrag, bostadsbidrag eller etableringstillägg från Försäkringskassan för 
barnen som saknar uppehållstillstånd. Han är inte berättigad till 
bostadsbidrag för de barn som redan har uppehållstånd på grund av att 
kvinnan som saknar uppehållstillstånd bor där. Den här familjen lever alltså 
under riksnormen.  
 
b. En man med uppehållstillstånd anvisas till en kommun. Med honom flyttar 
hans två barn som inte har uppehållstillstånd. Migrationsverket betalar inte ut 
någon LMA-ersättning för barnen, då vårdnadshavaren har 
uppehållstillstånd. Mannen kan inte få något etableringstillägg, bostadsbidrag, 
underhållstöd eller barnbidrag för barnen då de inte har uppehållstillstånd. 
Barnen har inte rätt till ekonomiskt bistånd då de saknar uppehållstillstånd.  
Han kan inte söka föräldrapenning i avvaktan på barnomsorg. Utan 
barnomsorg kan han inte ingå i etableringen och går därmed miste om den 
högre etableringsersättningen. Den här familjen lever under riksnormen.  

 
Barn som under asylprocessen flyttar in till en förälder som har uppehållstillstånd, förlorar 
rätten till LMA-ersättning från Migrationsverket. Föräldern som har uppehållstillstånd, har 
ofta inte möjlighet att försörja barnen då barnen inte har rätt till det svenska 
socialförsäkringssystemet.   
 

2.3 Ingen bostadsersättning 
Kommunanvisade har inte rätt till bostadsersättning om de delar sin bostad med någon 
annan/delade kontrakt. De nyanlända får avslag på bostadsersättningen från 
Försäkringskassan, och därmed blir det upp till kommunen att bevilja den ersättning som 
Försäkringskassan inte utbetalar. Stadsjurist i kommuner har utformat hyresavtalen men de 
har ändå inte godkänts av Försäkringskassan. Villkoren på bostadsmarknaden idag, kräver 
många typer av boendelösningar där det är vanligt förekommande att flera delar bostad. 
Villkoren i lagen om etableringsersättning eller Försäkringskassans tolkning av dessa, 
behöver anpassas till verkligheten som den ser ut nu, så att nyanlända i olika boendeformer 
kan få rätt till bostadsersättning. 
 

2.4 Bostadsbrist och höga hyror 
I takt med att det blir svårare att hitta lägenheter till de kommunanvisade, blir hyrorna 
högre. Konsekvensen kan bli att individer blir bidragsberoende under längre tid och att 
kommunen blir tvungen att godkänna hyror som är högre än dem som normalt sett godtas. 
 

2.5 Lån till hemutrustning 
En nyanländ som har uppehållstillstånd och är folkbokförd, kan ansöka om 
hemutrustningslån från CSN. Ansökningstiden kan ta flera veckor och ibland har inte 
utbetalningarna från CSN fungerat. Då har vissa individer inte haft något att sova på eller 
laga mat med. Dessa individer har då fått utbetalt ett lägre belopp ekonomiskt bistånd mot 
återkrav. Problematiken med återkrav är att individerna kanske inte fullföljer sin 
låneansökan hos CSN och det kommer inte att finnas medel för att få tillbaka pengarna. Så 
länge som individen är berättigad försörjningsstöd kan inte pengarna återkrävas.   
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2.6 Osynkade beslut om LMA-ersättning 
Individer är inte berättigade till ekonomiskt bistånd under tid med dagersättning enl LMA. 
Det kan innebära att en person som blir kommunanvisad, får en lägenhet av kommunen 
men fortfarande har LMA ersättning, inte är berättigad något försörjningsstöd till hyra, mat 
eller andra kostnader. Individen hamnar i en negativ ekonomisk situation med hyresskulder 
till följd. Kommuner har påtalat detta till Migrationsverket med önskemål om kortare LMA 
beslut om 2 veckor.  
 

2.7 Dubbla ersättningar 
I flera ärenden har det framkommit att personerna haft både dagersättning enligt LMA och 
ersättningar från Försäkringskassan, t ex föräldrapenning. Detta trots att det inte ska gå 
enligt Försäkringskassans regler. Det beror på att flera har bott kvar på anläggningsboendet 
efter att de har fått sitt uppehållstillstånd och har kunnat folkbokföra sig där. 
Migrationsverket uppger att de inte gör någon kontroll och har ingen uppkoppling mot 
Försäkringskassan, utan det är den enskilde som är skyldig att berätta för 
Försäkringskassan. Utifrån sekretess har kommunen inte namngett dessa personer vid 
förfrågan hos Försäkringskassan och Migrationsverket utan frågat generellt.     
 

2.8 Långa väntetider på anvisning efter erhållet uppehållstillstånd 
En del nyanlända hinner förverka sin rätt att skriva in sig på etableringen. De blir då direkt 
kommunens (ekonomiska) ansvar. 
 

2.9 Datum för utbetalning av etableringsersättning 
Ett systemfel är att etableringsersättning utbetalas c:a 4-9:e i månaden. Det gör att många 
hamnar i att betala hyra med en dryg veckas fördröjning. Det finns ett gott syfte i att 
etableringsersättningen ska betalas relativt snabbt, efter att närvarorapporten är inlämnad, 
men det ställer till det i ett samhälle som bygger på att man får lön den 25:e eller 27:e. 
 

2.10 Kostnader för ensamkommande barn med tillfälliga uppehållstillstånd som är 12 
månader eller kortare 
För ensamkommande barn utan asylskäl men där det finns verkställighetshinder gäller 
tillfälligt uppehållstillstånd fram tills 18-årsdagen. Grunden för att för individen få ta del av 
välfärdssystem och att kommunen ska få ersättning är att tillståndet ska ligga till grund för 
folkbokföring. Ungdomar som får uppehållstillstånd på 12 månader eller kortare omfattas 
inte av detta och riskerar därmed att falla utanför välfärdssystem och för kommunerna 
utgår ingen ersättning för placeringskostnader.  
 

2.11 Kostnader för ensamkommande barn som inte fullföljt sin asylansökan 
När ett ensamkommande barn anländer till Sverige och placeras i transit hos 
ankomstkommun tas en första kontakt med Migrationsverket och barnet tilldelats ett 
dossiernummer. Under 2015 kunde det dröja flera veckor mellan dagen för ankomst och 
registrering av asylansökan på Migrationsverket (som mest 6 veckor i Malmö).  Det hände 
att barn avvek under denna period och därmed inte fullföljde sin asylansökan. Skånska 
ankomstkommuner har erfarit att ersättning inte betalas ut för barn som bott på 
transitboende i flera veckor, men som inte fullföljt sin asylansökan. Kommunen står då 
utan ersättning för de omkostnader som den haft för det enskilda barnet.   
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3 Ensamkommande barn och unga 
 

3.1 De lägre ersättningsnivåerna för ensamkommande 
De lägre ersättningsnivåerna för ensamkommande barn är en utmaning och påverkar 
kommuner med olika förutsättningar olika mycket, vilket riskerar att leda till bristande 
likvärdighet i villkoren för ensamkommande barn och unga. Många frågeställningar och 
konsekvenser av förändringarna aktualiseras löpande. En ökad psykisk ohälsa i samband 
med ändrade regler och praxis kring åldersuppskrivningar, avvisningar och tillfälliga 
uppehållstillstånd gör att behoven hos ungdomarna förändras. Det finns en oro för vilka 
konsekvenser som nedskärningar av boendeverksamhet som pågår i många kommuner, kan 
leda till på både kort och lång sikt.  
 

3.2 Ensamkommande barn som ankom före den 24 november 2015, men som fått sin 
asylansökan registrerad efter detta datum 
På grund av att många barn under hösten 2015 fått flera dossiernummer och barnets 
faktiska ankomstdatum i flera fall inte är det som registrerats på Migrationsverket finns det 
många barn som riskerar hamna i en svår situation. Särskilt de barn som ankommit innan 
den 24 november 2015, men fått sin asylansökan registrerad därefter. Det är av stor vikt att 
ankomstdatumet är korrekt registrerat hos Migrationsverket för dessa barn då det annars 
får stora konsekvenser för det enskilda barnet.  
 

3.3 Åldersuppskrivningar 
För de ensamkommande barn som kommit innan 1 februari 2017, som därmed inte 
omfattas av den nya lagen gällande åldersbedömning tidigare i asylprocessen, kan 
fortfarande åldersbedömning av Migrationsverket ske enligt tidigare principer. 
Migrationsverket ersätter inte kommunerna för de ungdomar som är åldersuppskrivna trots 
att dessa bedömningar inte är beslut som vunnit laga kraft.  
 

3.4 Gymnasiestuderande ungdomar med försörjningsstöd 
Ensamkommande ungdomar har rätt att skriva in sig i etableringen, men bara om de inte 
studerar på gymnasiet. Gymnasiestudier och att kunna vara inskriven på etableringen är 
bättre för en nyanländ ungdom än att vara gymnasiestuderande och gå på försörjningsstöd. 
Det sistnämnda sker idag. Att ge gymnasiestuderande goda förutsättningar för att de ska 
kunna fortsätta med sina studier är avgörande inte bara från ett arbetsperspektiv, utan även 
för att de ska kunna uppfylla de krav som gäller för att få förlängt uppehållstillstånd. Enligt 
den nya lagstiftningen om tidsbegränsade uppehållstillstånd kan nyanlända som är under 25 
och som har beviljats tillfälligt uppehållstillstånd, få permanent uppehållstillstånd på grund 
av arbete eller eget företag bara om de kan visa att de har fullföljt gymnasiet (eller en 
motsvarande utländsk utbildning).   
 

3.5 Signalmässigt fel kopplat till ersättning för ensamkommande unga som fyller 20 år 
och fortsätter studera 
Studiehjälp kan lämnas längst till och med första kalenderhalvåret det år den studerande 
fyller 20 år. Om den unge sedan fortsätter sina studier efter vårterminen kan hen söka 
studiemedel. När ungdomen får studiemedel (bidrags- och lånedelen) klassas ungdomen 
som självförsörjande, vilket medför att kommunen inte längre får någon 
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schablonersättning. Detta innebär att kommunen inte längre får sina omkostnader ersatta, 
även om ungdomen bor kvar i kommunens regi. Däremot kan kommunen söka ersättning 
för beviljat försörjningsstöd för nyanlända personer mellan 18-21 år. För kommunerna 
begränsas alltså ersättningsmöjligheten av 20-årsdagen om ungdomen söker studiemedel, 
trots att kommunens ansvar för den unge sträcker sig fram till 21 år. Signalmässigt blir 
detta tokigt, sett ur ungdomens perspektiv, eftersom hen väljer att fortsätta studera och 
därför ansöker om studiemedel. Den enda möjligheten för kommunen att få ersättning för 
sina kostnader är genom att den unge i stället för studiemedel söker försörjningsstöd. Även 
detta blir signalmässigt tokigt och kan komma att bli ett systemfel. 
 

4 Övrigt 
 

4.1 Snabba omställningar på kommunal nivå efter förändrad lagstiftning 
Den kommunala verksamheten måste ständigt anpassa sig efter nya förutsättningar på 
grund av ändrad lagstiftning och regelverk, vilket är en stor påfrestning för kommunerna. 
Detta gäller bland annat bosättning och ändrat ersättningssystem för ensamkommande 
ungdomar. 
 

4.2 Nya lagar bidrar till ökad psykisk ohälsa  
Åldersuppskrivningar, tillfälliga uppehållstillstånd och begränsade möjligheter till 
familjeåterförening leder till ökad psykisk ohälsa. Inom verksamhet för ensamkommande 
barn ser personal ökad psykisk ohälsa, ökade suicidtankar och suicidförsök.    
 

4.3 Tillfälliga uppehållstillstånd och långa väntetider 
De tillfälliga uppehållstillstånden gör att det är av ännu större vikt att glappet elimineras 
och att övergången från Migrationsverket till kommunen går snabbt och smidigt. Om några 
månader av det tillfälliga uppehållstillståndet redan har hunnit passera, först under väntan 
på anläggningsboende och sedan i glappet, så blir den individuella planeringen med den 
nyanlände svårare, både vad gäller boende, hälsa och motivation. Vilket kan få långtgående 
konsekvenser på många plan. 
 

4.4 Asylsökande som är i behov av hemtjänst 
Vilken aktör är ansvarig? Kommun eller Migrationsverket? Vem tar kostnaden? Det finns 
en dom i kammarrätten som fastslår att kommunen är ansvarig men SKL menar att vi ska 
pröva det.   
 

4.5 Föräldrapenning 
Föräldrar väljer föräldraledighet och avbryter sin etableringsplan då det finns möjlighet att 
ansöka om föräldradagar. En del nyanlända är hemma med föräldrapenning för skolpliktiga 
barn, vilket i praktiken innebär att föräldern avbryter SFI-studier eller annan 
etableringsaktivitet samtidigt som deras barn är i skolan eller har plats på dagis. Familjerna 
är ofta självförsörjande och kommunen kan inte kan ställa krav på deltagande i etableringen 
och SFI-studier.  
 

4.6 EBO-adresser och inkomster 
Kan Migrationsverket göra en kontroll med skatteverket kring EBO-adresser? Kan dessa 
c/o-adresser generera inkomster för kontraktsinnehavaren? I så fall bör Skatteverket vara 
mer aktiva och involverade. 


