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Dnr KS 2017-110

Kommunstyrelsen

Statsbidrag för flyktingmottagande i Linköpings kommun
januari-december år 2016
KOMMUNLEDNINGSKONTORETS FÖRSLAG TILL BESLUT
1. Informationen noteras.
Ärende
Kommunens statliga ersättningar inom flyktingmottagande rapporteras här för
perioden januari-december 2016. Avsikten med rapporten är att försöka presentera en
samlad bild till kommunstyrelsen över erhållna stadsbidrag för flyktingmottagandet i
kommunen.
I föreliggande redovisning ges en övergripande sammanställning av Linköpings
kommuns flyktingmottagande. Rapporten redovisar intäkter för schablonersättning
och grundersättning. Det redovisas även statistik för antalet personer kommunen
erhåller schablonersättning och antalet ensamkommande barn för perioden samt
kvotflyktingar.
Totalt har kommunen för perioden erhållit tkr 51 037 i schablonersättning.
Antalet asylsökande elever i Linköpings kommuns skolor är 419 stycken, VT 2016,
dock finns ett mörkertal för de barn som är ”gömda”. De hanteras av Utbildningsförvaltningen i särskild ordning. Sammanställningen sker terminsvis i efterskott.
Antalet ensamkommande barn boende i Linköpings kommun, var 370 barn, varav
268 asylsökande den 31 december.
Totalt var 369 ensamkommande barn aktuella vid Överförmyndarenheten den 31
december en minskning med 22 barn sedan föregående avstämning den 31 augusti.
En ny placeringsform finns från den 1 januari 2016 Boende för stöd och tillsyn –
stödboende. Där behöver personal inte finnas på plats dygnet runt men vara nåbar på
telefon.
_____
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Bakgrund
Schablonersättningar
Schablonersättning från Migrationsverket betalas ut automatiskt kvartalsvis under 24
kalendermånader. De personer som kommunen får ersättning för är de personer som
Migrationsverket anser tillhöra Linköpings kommun. Kommunen har ingen möjlighet
att kontrollera uppgifterna på grund av sekretesslagstiftningen.
Schablonersättning till kommunen avser kostnader för:








mottagande och praktisk hjälp vid bosättning
särskilda introduktionsinsatser eller merkostnader i skola, förskola,
fritidshem och barnomsorg med mera
utbildning i svenska för invandrare
samhällsorientering
tolk
andra kommunala insatser för att underlätta etablering i samhället
vissa kostnader för ekonomiskt bistånd och administration

Schablonersättningen för nyanlända som tas emot till och med den 31 december 2015
(från den 1 januari 2016):
82 700 (125 000)kronor för barn samt vuxna som inte har fyllt 65 år.
51 800 (78 200) kronor för vuxna som fyllt 65 år.
Enligt beslut i Ks 2016-265 fördelas schablonersättningen enligt nedan för år 2016.
Fördelningen sammanfaller i stort med SKL:s sammanställda underlag av
kommunernas fördelning mellan olika åldersgrupper och verksamhetsformer som
berörs av schablonersättningen.
Fördelning av medel (82 700 kr) per individ för barn och ungdom 0-19 år
som togs emot för 2015-12-31:

Barn-och ungdomsnämnden 0-5 år
73 600 kr

Barn- och ungdomsnämnden 6-15 år
73 600 kr

Bildningsnämnden 16-19 år
73 600 kr

Kommunstyrelsen (för ekonomiskt bistånd)
9 100 kr
Fördelning av medel (125 000 kr) per individ för barn och ungdom 0-19år som
tagits emot efter 2016-01-01:

Barn-och ungdomsnämnden 0-5 år
115 900 kr

Barn- och ungdomsnämnden 6-15 år
115 900 kr

Bildningsnämnden 16-19 år
115 900 kr

Kommunstyrelsen (för ekonomiskt bistånd)
9 100 kr
Övriga schablonfördelningar föreslås ligga kvar oförändrade.
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Fördelning av medel för vuxna 20-64 år

Kommunstyrelsen (för ekonomiskt bistånd)

Bildningsnämnden
– Svenska för invandrare (sfi)
– Samhällsorientering
Fördelning av medel för vuxna fyllda 65 år

Kommunstyrelsen (för ekonomiskt bistånd)

34%
56%
10%
100%

Totalt har kommunen under perioden januari-december erhållit 51 037 tkr i
schablonersättning
Antal personer som kommunen erhållit schablonersättning för redovisas nedan.
Schablonersättningar betalas ut för perioder omfattande tre kalendermånader.

Grundersättningar
Linköpings kommun får en grundersättning för nyanlända personer med
uppehållstillstånd. Ersättningen motsvarar fem prisbasbelopp. Summan för 2016 är
221 500 kr.
Linköpings kommun har träffat överenskommelse om mottagande av
ensamkommande barn och får en årlig, ersättning som för år 2016 är oförändrat,
500 000 kr per år, oavsett antal barn.
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Asylsökande elever
Antalet asylsökande elever i Linköpings skolor är 419 st. vid vårterminen 2016 en
minskning med 74 elever sedan höstterminen 2015, fördelat enlig nedan.
Sammanställningen sker terminsvis i efterskott. Det finns dock ett mörkertal för de
barn som är ”gömda”. De senare hanteras av Utbildningsförvaltningen i särskild
ordning.
Kommunen kan för år 2015 (2016) återsöka 32 500 kr (49 700) per elev på
förskoleklass, 63 800kr (97 500)per elev på grundskolan och 72 500 kr (110 800)för
en gymnasieelev för ett helår.
Antal asylsökande elever
2016 VT
Förskola
24
Förskoleklass
15
Grundskola
204
Gymnasieskola
176
Summa
419

2015 HT
17
9
345
122
493

2015 VT
19
2
84
60
165

2014 HT
15
82
60
157

Ensamkommande barn
Totalt var 369 ensamkommande barn aktuella vid Överförmyndarenheten den 31
december 2016, vilket innebär en minskning med 22 barn sedan föregående
avstämning den 31 augusti. Av dessa hade 349 en god man och övriga 20 en särskilt
förordnad vårdnadshavare. Överförmyndarverksamheten har genom intensifierat
rekryteringsarbete i kombination med den minskade tillströmningen av nya barn
kunnat tillgodose samtliga ensamkommande barn med en god man. Cirka 60 av
barnen var vid årsskiftet placerade i Linköpings kommun av andra kommuners
socialtjänst.
Migrationsverket har sagt upp avtalet med samtliga kommunen. Avtalet med
Linköpings kommun löper ut den 31 mars 2016. Införandet av ett nytt
ersättningssystem för mottagande av ensamkommande barn och unga har inte
antagits.
Boende för stöd och tillsyn – stödboende
Sedan den 1 januari 2016 finns en ny placeringsform för personer mellan 16-20 år.
Personal behöver inte finnas på plats dygnet runt men vara nåbar på telefon.
Ersättningen för stödboende och utslussningsboende är 1000 kr per dygn.
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Individbaserad ersättning
Utöver ovanstående ersättningar erhåller kommunen även individbaserade
ersättningar. Det kan exempelvis vara ersättning för färdtjänst och hemtjänst för äldre,
sjuka och funktionshindrade, ersättning för boendeanpassningsbidrag för LSS/LASS.
Betydande särskilda kostnader (strukturella/individbaserade) för exempelvis
kvotflyktingar. De söks på faktiska kostnader i efterskott.
Prestationsbaserad ersättning efter anvisning
En kommun som tar emot en kvotflykting eller anvisad från Migrationsverkets
anläggningsboende får 15 000 kr för varje nyanländ.
Linköpings kommun har under 2016 mottagit 11 kvotflyktingar.
Kommunledningskontoret

Paul Håkansson

Maria Kreese

