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Ansökan om medel ur flyktingfond
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 28 september 2016, § 216 om
riktlinjer för kommunens flyktingfonder. I enlighet med riktlinjerna finns möjlighet för
nämnderna att söka medel ur fonderna. Kommunfullmäktige beslutar om ianspråktagande av
fonden.
Socialnämnden har inkommit med en ansökan som behandlas i denna skrivelse.
Förvaltningens 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:
Socialnämnden ansöker om 3,5 mnkr för externa vårdkostnader för två ungdomar över 18 år
med permanent uppehållstillstånd. Nämnden framhåller att det ur integrationssynpunkt är
angeläget att fortsatt erbjuda ungdomarna adekvat vård. Insatser som stärker integrationen
av nyanlända bör beviljas.
Socialnämnden ansöker även om 2,5 mnkr för ökat försörjningsstöd då nyanlända lämnat
etableringen utan egen försörjning. Försörjningsstödet för denna grupp är inget
socialnämnden erhållit kommunbidrag för, varvid medel bör beviljas.
Ekonomisk bedömning
Kommunens flyktingfonder utgör inte en del av kommunens ordinarie budget, utan
hanteras utanför fördelningen av kommunbidrag. Ett beviljande av medel ur
flyktingfonden får således ingen direkt påverkan på fullmäktiges antagna budget. Vid
ett beviljande av medlen kommer behållningen i flyktingfonden att minska från 28,2 mnkr till
22,2 mnkr vilket innebär sämre handlingsutrymme att hantera framtida kostnader.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Socialnämndens ansökan om sammantaget 6,0 mnkr beviljas.
Beviljade medel som ej nyttjas till ändamålet återförs till flyktingfonden i samband med
årsbokslutet 2019.
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