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§ 63 2019.173 KS

Ansökan om medel ur flyktingfond 2019
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 28 september 2016 om riktlinjer för
kommunens flyktingfonder. I enlighet med riktlinjerna finns möjlighet för nämnderna att söka
medel ur fonderna. Kommunfullmäktige beslutar om ianspråktagande av fonden.
Kultur- och utbildningsnämnden samt barn- och ungdomsnämnden har inkommit med
ansökningar som behandlas i denna skrivelse.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 5 mars 2019 lämnat följande yttrande:
Riktlinjerna innebär att fonderade medel får nyttjas till satsningar med koppling till
integrationspolitiken i kommunen och som gynnar etableringen av nyanlända. Ersättningarna
får inte finansiera sådant som nämnderna erhåller kommunbidrag för. Fonderade medel ska
inte täcka underskott i verksamheten utan vid befarat underskott ska handlingsplan i första
hand upprättas och läggas fram för beslut.
Kommunfullmäktige beslutar om ianspråktagande av fonden.
Kommunledningskontoret har tagit del av ansökningarna som finns bilagt till ärendet och
gjort följande bedömningar:

Kultur- och utbildningsnämnden ansökan om 0,7 mnkr bör beviljas. Ansökan avser att driva
caféverksamhet vid Nolhaga parkbad och samtidigt erbjuda målgruppen nyanlända
praktikplatser och/eller anställning. Medlen avser att finansiera koordinator för handledning.

Kultur- och utbildningsnämnden ansökan om 4 mnkr bör beviljas. Ansökan avser att ge
målgruppen nyanlända adekvat utbildning och praktikplatser samt uppfylla de uppdrag som
givits av kommunfullmäktige enligt nu gällande flerårsstrategi så som att utveckla
integrationsskapande arbetsmetoder och att integrera nyanlända tillsammans med det civila
samhället och näringslivet.

Barn- och ungdomsnämnden ansökan om 1,6 mnkr bör beviljas. Ansökan avser
studiehandledning, modersmålsundervisning och förberedelseklass.
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KS § 63, forts
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 27 mars 2019, § 44 och då lämnat följande förslag
till beslut:
Förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige:
1. Kultur- och utbildningsnämndens ansökan om 0,7 mnkr beviljas.
2. Kultur- och utbildningsnämndens ansökan om 4 mnkr beviljas.
3. Barn- och ungdomsnämndens ansökan om 1,6 mnkr beviljas.
4. Beviljade medel som ej nyttjas till ändamålet återförs till flyktingfonden i samband med
årsbokslutet 2019.
Förslag till beslut på sammanträdet
Boris Jernskiegg (SD) föreslår att punkt 3 i förslag till beslut avslås.
Beslutsgång på sammanträdet
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla arbetsutskottets förslag till
beslutspunkter 1 och 2.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar att
bifalla arbetsutskottets förslag till beslut punkt 3.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla arbetsutskottets förslag till beslut
punkt 4.
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Beslut
KS § 63, forts
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:
1. Kultur- och utbildningsnämndens ansökan om 0,7 mnkr beviljas.
2. Kultur- och utbildningsnämndens ansökan om 4 mnkr beviljas.
3. Barn- och ungdomsnämndens ansökan om 1,6 mnkr beviljas.
4. Beviljade medel som ej nyttjas till ändamålet återförs till flyktingfonden i samband med
årsbokslutet 2019.
Reservation
Boris Jernskiegg (SD) och Glenn Pettersson (SD) lämnar följande reservation:
Angående barn- och ungdomsnämndens ansökan om bidrag ur flyktingfonden yrkar
Sverigedemokraterna avslag eftersom modersmålsutbildning inte kan anses utgöra
integrationsfrämjande åtgärd. Att bedriva modersmålsutbildning följer inte riktlinjerna om att
bidrag skall gå till att främja verksamhet som gynnar etableringen av nyanlända. Eftersom
nämnden inte specificerar hur mycket medel som skall gå till respektive åtgärd är ett avslag
den enda möjliga vägen. Nämnden får återkomma med ansökan till de andra delarna.
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