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Ekonomiska konsekvenser vid åldersuppskrivning av
ungdomar under asylprocessen
Bakgrund
Kommunstyrelsens arbetsutskott bad ekonomiavdelningen redogöra över de
ekonomiska konsekvenserna ifall Bildnings- och omsorgsnämndens förslag till
beslut verkställs.
Förslaget är att ställa sig positiv till att ensamkommande barn som får sin ålder
uppskriven av Migrationsverket skall fortsätta vara under kommunens försorg till
dess att beslut i asylprocessen vunnit laga kraft med fortsatt rätt till boende och
god man.
Ersättningen från Migrationsverket upphör i samband med uppskrivningen av
ålder

Ekonomiska konsekvenser
I beslutet från Bildnings- och omsorgsnämnden redovisas de ekonomiska
förutsättningarna. Dessa förutsättningar beskriver scenariot att samtliga idag ca
15 ensamkommande barn skulle bli uppskrivna i ålder och att ersättningen från
Migrationsverket motsvarande 1 900 kr per dygn upphör.
De angivna 1 900 kr motsvarar relativt väl de kostnader kommunen har för dessa
platser i genomsnitt, de varierar för närvarande mellan 1 000 kr – 2 600 kr per
dygn.
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I de ekonomiska förutsättningarna har man i ett räkneexempel räknat på 365
dagar, sannolikt kommer inte ersättningen från migrationsverket avslutas från 1
januari för samtliga, dock har angivet belopp (10,4 mnkr) använts för
nedanstående kalkyler.

Kalkyl
I februarirapporten anges resultatet för helåret till ca 24 mnkr, vilket är 7 mnkr
bättre än budget. Ifall kostnaderna för 2017 ökar med 10 mnkr minskar resultatet
till 14 mnkr, vilket motsvarar 2,8 % av skatteintäkter och utjämning. Det
finansiella målet på 4 % kommer sannolikt inte uppnås.

Ett lägre resultat innebär också minskad likviditet.
Belopp i mnkr

Alt 1

Alt 2

Resultat

14

24

Avskrivningar vilka ej

19

19

33

43

Investeringar 2017 prognos

-75

-75

Minskad likviditet

-42

-32

påverkar likviditeten
Tillförda medel
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I alternativ 1 ingår kostnaderna för de ungdomar som fått sin ålder uppskriven, i della
alternativ frigörs ca 33 mnkr för investeringar, i alternativ 2 (enligt februariprognosen)
frigörs 43 mnkr.
Investeringsbudgeten uppgår 2017 till 93 mnkr, i ovanstående tabell har uppskattats att ca
75 mnkr av dessa kommer realiseras. Eftersom investeringarna överstiger de medel som
frigörs minskar likviditeten med 32 eller 42 mnkr beroende på vilket alternativ, eftersom
likviditeten vid årsskiftet uppgick till 27,5 mnkr behöver man i vilket fall som helst låna
medel under 2017, dock 10 mnkr mer i alternativ 1 för att nå samma likviditet som
alternativ 2.
Kommunfullmäktige beslutade 2016-06-15 att ge kommunstyrelsen rätt att uppta lån till
49,0 mnkr, vilket väl ryms i båda alternativen.
En del av dessa kostnader kommer även påverka 2018-2019, i vilken omfattning är i
nuläget inte möjligt att beräkna.

