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Motion kring kostnader för ensamkommande barn
Med anledning av den kritik som framförts mot Karlskrona kommun och då främst mot
socialförvaltningen, börjar många skattebetalare ifrågasätta vad och hur våra gemensamma skattepengar
används. I Migrationsverkets¹ prognos, under AP 13 Ersättning för ensamkommande barn kan man se att
kostnaden för den här kategorin för 2015 beräknas uppgå till 4 746 000 000 kronor för hela Sverige. Om
man räknar lågt och applicerar resultaten av både danska, norska och finska genomförda
åldersbedömningar så kan vi anta att 66-75 % av alla förfäktat minderåriga i själva verket visar sig vara
över 18 år gamla när ålderstester görs. Det skulle innebära att av de 7 049 personer som sökte asyl som
ensamkommande barn i Sverige år 2014 så hade ca 5 000 inte bedömts vara minderåriga. Kostnaden för
ensamkommande barn hade om vi arbetat på samma vis som norska, finska och danska myndigheter och
gjort adekvata åldersbedömningar uppgått till 1,6 miljarder och inte de 4,7 miljarder kronor vi betalar idag.
Hur många av de ensamkommande ungdomar i övre tonåren som anländer till vår kommun är de facto
under 18 år? Detta kontrolleras i princip inte alls.
Karlskrona kommun har nyligen beslutat att ta emot 105 ensamkommande unga pojkar och därmed tagit
på sig en kostnad av cirka 70 miljoner kronor. Skulle vi göra adekvata åldersbedömningar på dessa
ungdomar i övre tonåren skulle antalet sannolikt minska med 60 % då dessa skulle visa sig vara vuxna och
kostnaden för kommunen skulle därmed bli väsentligt lägre. Vi ser även risker med att vuxna som säger
sig vara barn inte får den hjälp eller vård som de kanske behövt.
Vi yrkar för:
-

Att kommunen ger migrationsverket i uppdrag att åldersbedöma alla ensamkommande barn i
övre tonåren i enlighet med socialstyrelsens rekommendation.³
Att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att räkna fram den totala kostnaden för
kommunens ensamkommande barn.
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¹ AP 13 Ersättning för ensamkommande barn
³ Socialstyrelsen (2012). Medicinsk åldersbedömning för barn i övre tonåren.
(http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18780/2012-6-54.pdf)

² http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2012juni/aldersbedomningavensamkommandebarn
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http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/hur-manga-ensamkommande-barn-ar-vuxna_3981601.svd

