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§ 47 2019.068 SN

Ansökan om medel ur flyktingfonden
Ärendebeskrivning
Enligt antagen riktlinje för kommunens flyktingfonder (KF 2016-09-28, § 216) ska
kommunfullmäktige besluta om ianspråktagande av fonderade medel. I samband med
uppföljning av socialnämndens ekonomiska situation under inledningen av 2019 konstateras
att det under socialnämndens ansvar fn finns två externplacerade LVU-ärenden med PUT
som inte uppfyller de krav Migrationsverket ställer för att bevilja ersättning.
Beredning
Två nyanlända ungdomar över 18 år med PUT har med LVU som grund externplacerats av
socialnämnden då relevanta vårdmöjligheter för dessa ärenden saknas på hemmaplan. Ur
integrationssynpunkt är det angeläget att ungdomarna även fortsättningsvis ges adekvat
vård vilket med hänsyn till ärendenas komplexitet är svårt att arrangera inom den egna
organisationen. Placeringskostnaden under 2019 för de båda ärendena uppgår totalt till
3 453 tkr. De nuvarande placeringarna bedöms fortsätta under resten av året och bedöms
inte uppfylla de krav som Migrationsverket ställer för att bevilja ersättning. Således definieras
dessa båda ärende inte som EKB.
Kostnaderna för försörjningsstöd ökade mellan år 2017 och 2018 med 2 115 tkr. En del i
dessa ökade kostnader kan kopplas till det omfattande mottagandet av flyktingar under 2015
där ett antal nyanlända nu lämnat etableringsprocessen och uppbär försörjningsstöd. För
2019 förväntas en ytterligare ökning av kostnaderna. Förvaltningen har genomlyst
kostnaderna inom enheten för stöd och försörjning och bedömer att nuvarande kostnader
som kan kopplas till personer som lämnat etableringen utan att ha kommit i egen försörjning
och därför är berättigade till försörjningsstöd uppgår till 210 tkr per månad motsvarande
2 520 tkr för helåret. I samband med ekonomisk uppföljning per mars månad
prognosticerades ett underskott för verksamheten om 1 144 tkr. Dock hade samtliga
kostnader avseende mars vid detta tillfälle ännu inte redovisats och en uppdaterad prognos
pekar därför mot ett större underskott vilket kommer att redovisas i socialnämndens
kommande prognos i samband med vårbokslutet.
Mot bakgrund av ovanstående ansöker socialnämnden om 5 973 tkr ur flyktingfonden.
Beslut
Socialnämndens beslut
Socialnämnden ansöker om 5 973 tkr ur flyktingfonden
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