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§

251

ASN-20215341

Uppdrag från kommunstyrelsen att utreda fördelning av
de statsbidrag som ryms inom intäktsbudgeten
Statsbidrag flyktingar

Sammanfattning
Efter stadsrevisionens granskning under 2020 av stadens hantering av statsbidrag från
Migrationsverket (”Granskning av statsbidrag från Migrationsverket”, SR-2020-66)
anmodade kommunstyrelsen arbetsmarknads- och socialnämnden att utreda
förutsättningarna för en fördelning av intäktsbudgeten Statsbidrag flyktingar och ta fram ett
förslag till kommunstyrelsen senast i november 2021 (§121, KS 2021-04-07, STK-20201675).
Intäktsbudgeten Statsbidrag flyktingar består av tre ersättningar från Migrationsverket för
mottagande av flyktingar efter beviljat uppehållstillstånd: schablonersättning, ersättning för
initiala kostnader för ekonomiskt bistånd samt ersättning för kostnader för god man och
särskilda kostnader inom socialtjänsten för ensamkommande barn.
Arbetsmarknads- och socialnämnden föreslår att dessa ersättningar fördelas till de nämnder
som idag har verksamhet som ersättningarna avser, utifrån fördelningsnycklar som beskrivs
i ärendet.
Förslaget har arbetats fram tillsammans med tjänstepersoner från berörda förvaltningar.
Nämnden önskar att kommunstyrelsen skickar förslaget på remiss till berörda nämnder, i
det fall kommunstyrelsen väljer att gå vidare för att genomföra förslaget.
Beslut
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott föreslår arbetsmarknads- och
socialnämnden besluta
1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner förslaget till fördelning av intäkterna
inom kommunbidragsramen Statsbidrag flyktingar, enligt beskrivning i ärendet, och
översänder det till kommunstyrelsen.
Beslutsgång
Ordförande finner att arbetsutskottet bifaller föreliggande förslag.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag
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