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§ 98 2019.410 KS

Flyktingfond
Ärendebeskrivning
I samband med beslut om flerårsstrategi 2016-2018 för Alingsås kommun beslutades att
flyktingfonden flyttas från dåvarande utbildningsnämnden och socialnämnden till
Finansieringen från med och 2016. Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 9
november 2015, § 210, att ge kommunledningskontoret i uppdrag att skapa ett regelverk i
syfte att centralisera kommunens flyktingfond.
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 28 september 2016, § 216, att anta
riktlinjer för kommunens flyktingfond.
Fonden innehåller tidigare erhållna bidrag inom flyktingverksamheten som kommunen valt att
fondera för att kunna matcha mot framtida kostnader.
Kommunens externa sakkunniga revisorer har i granskning av bokslut 2018 gjort
bedömningen att bidragen inte uppfyller villkoren för att kunna fonderas, varvid fonden istället
bör lösas upp.

Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 3 juni 2019 lämnat följande yttrande samt
förslag till beslut:
Kommunens behållning i flyktingfonden uppgår efter 2019 års beviljanden till 22,2 mnkr.
Kommunledningskontoret gör bedömningen att revisorernas bedömning om att lösa upp
fonden bör följas. Kvarvarande medel i fonden går i så fall över det egna kapitalet och stärker
kommunens egna kapital med motsvarande.
Möjligheten för nämnderna att ansöka om medel upphör således och driftverksamheten
behöver bedrivas på de anslag kommunfullmäktige beslutar om i samband med kommunens
flerårsstrategi och budget för respektive år.
Kommunledningskontorets förslag till beslut i kommunfullmäktige:
Kommunens flyktingfond avslutas och löses upp över det egna kapitalet.
Nämndernas möjlighet att ansöka om medel ur fonden upphör.
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Förslag till beslut på sammanträdet
Glenn Pettersson (SD) föreslår att kommunledningskontorets förslag till beslut avslås.
Simon Waern (S) föreslår att kommunledningskontorets förslag till beslut bifalls.
Beslutsgång på sammanträdet
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet beslutar att bifalla
kommunledningskontorets förslag till beslut.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige:
1. Kommunens flyktingfond avslutas och löses upp över det egna kapitalet.
2. Nämnderas möjlighet att ansöka om medel ur fonden upphör.
Anteckning
Jens Christian Berlin (L) lämnar följande protokollsanteckning:
Flyktingfonden har tidigare bildats av erhållna bidrag för flyktingverksamhet för att kunna
möta framtida kostnader på området. Fonderade medel har kunnat nyttjas för exempelvis
satsningar med koppling till integrationspolitiken i kommunen och sådant som gynnar
etableringen av nyanlända.
Att flyktingfonden inte anses uppfylla villkoren för att kunna fonderas, och därför bör lösas
upp, får inte medföra minskade ambitioner för integrationsarbetet. Tvärtom är detta ett
område som fortsatt måste prioriteras för att skapa en sammanhållen kommun där varje
invånare har möjlighet att forma sitt eget liv.
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