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§ 108 2018.040 KS

Riktlinjer för tillfälligt statsbidrag avseende ensamkommande
Ärendebeskrivning

Regeringen föreslog i höständringsbudgeten 2017 att 390 miljoner kronor avsätts år
2017 och att 195 miljoner kronor avsätts i budgetpropositionen för år 2018 för extra
statsbidrag. Bidraget är avsett som ett stöd till kommunerna att möjliggöra för de
ensamkommande barn som hinner fylla 18 år eller åldersuppskrivs under pågående
asylprocess att bo kvar i kommunen.
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 28 februari 2018, § 20 att ge
kommunstyrelsen rätt att ianspråkta 2018 års bidrag om 1,1 mnkr i syfte att
möjliggöra för föreningar att söka medel.
Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 5 februari 2018, § 3 att under
förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen rätt att
ianspråkta 2018 års medel ge kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram riktlinje
för bidraget.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 7 juni 2018 lämnat följande yttrande:
Kommunfullmäktiges beslut innebär att kommunstyrelsen ges rätt att ianspråkta 2018
års tillfälliga statsbidrag om 1,1 mnkr i syfte att möjliggöra för föreningar att söka
medel. I separat ärende gavs kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram riktlinje
för bidraget.
Kommunledningskontoret har tagit fram förslag till riktlinje för det tillfälliga
statsbidraget, vilken biläggs denna skrivelse. Föreslagen riktlinje reglerar
förutsättningar för föreningar att kunna söka medel samt krav på återrapportering. Vid
framtagande av riktlinje har exempel på riktlinjer för bidraget i andra kommuner
beaktats. Bidraget är tillfälligt år 2018.
Kommunledningskontoret har vid handläggning av ärendet varit i kontakt med
Sveriges kommuner och landsting (SKL) kring möjligheten för kommunen att nyttja
bidraget i form av ett föreningsbidrag. Staten har det huvudsakliga ansvaret för den
berörda målgruppen. Mot bakgrund i att ungdomarna vistas i kommunen samt att
kommunen haft ett särskilt ansvar för dem fram tills de fyllde 18 år görs bedömningen
att det kan anses vara en kommunal angelägenhet. SKL betonar dock att
vägledande praxis saknas. I övrigt betonas att likställighetsprincipen behöver beaktas
så att insatsen kan riktas till hela den berörda målgruppen.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 13 juni 2018, § 115 och föreslagit att sista
ansökningsdag sätts till den 30 september 2018.
Yrkande
Jan Kesker (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med ändringen att
ansökningstiden ändras till den 15 september 2018.
Jäv
Anita Brodén (L) deltar ej i handläggning och beslut på grund av jäv.
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Beslut

Kommunstyrelsens beslut:
Riktlinjer för det tillfälliga statsbidraget godkänns, med ändringen att sista
ansökningsdag sätts till den 15 september 2018.
Expedieras till

Klk-ek, Klk-kommunikation
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