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Tjänsteskrivelse
Kommunledningsförvaltningen

2017-04-07

Dnr KS 2017-175

Kommunstyrelsen

Förslag till fördelning/användning av uppbokade medel
och retroaktiv ersättning för ensamkommande
flyktingbarn
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Socialnämnden beviljas att disponera 7 020 tkr.
2.

Omsorgsnämnden beviljas att disponera 10 700 tkr.

3.

Överförmyndarnämnden beviljas att disponera 3 000 tkr.

4.

Kommunstyrelsens anställningsmyndighet, socialförvaltningen, beviljas att
disponera 2 520 tkr.

5.

Kommunstyrelsens anställningsmyndighet, kommunledningsförvaltningen,
beviljas att disponera 500 tkr.

6.

Ovanstående kostnader för ensamkommande flyktingbarn under 2017 om
sammanlagt 23 740 tkr finansieras med retroaktiv ersättning från
Migrationsverket avseende 2016 med 16 900 tkr och med 6 840 tkr av
socialnämndens uppbokade medel i bokslut 2016.

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC

LKPG1002, v2.1, 2016-03-07

Ärende
I samband med bokslutet 2016 bokades 101 mnkr avseende ersättningar för
ensamkommande flyktingbarn (EKB) från Migrationsverket upp på
balanskonto hos socialnämnden. Uppbokningen avsåg förutom ett överskott i
bokslutet med 26 mnkr en förväntad ersättning för platsavtal kvartal fyra 2016
på cirka 75 mnkr.
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När kommunstyrelsen behandlade det preliminära bokslutet för 2016
beslutades att kommundirektören skulle ges i uppdrag att redovisa ett förslag
till kommunstyrelsen avseende fördelning/användning av de 101,0 mnkr som
socialnämnden bokat på balanskonto gällande ersättning från Migrationsverket.
Som underlag till detta förslag har socialförvaltningen tagit fram ett förslag till
fördelning/användning av de medel som finns uppbokade på balanskontot, se
bilaga 1. I socialförvaltningens skrivelse framgår att kommunen beräknas
erhålla ytterligare 16,9 mnkr avseende retroaktiv ersättning för 2016 från
Migrationsverket.
I förslaget föreslås 6,8 mnkr av de 101,0 mnkr fördelas i detta beslut och
resterande 94,2 mnkr föreslås fördelas senare.
__________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen, förslag till fördelning/användning av 101 mnkr som
socialnämnden bokat på balanskonto.
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, förslag till fördelning/användning av
101 mnkr som socialnämnden bokat på balanskonto, svar på uppdrag från kommunstyrelsen.

Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-förhandling eller information är inte påkallad.
Kommunledningskontoret

Paul Håkansson

Peder Brandt

Beslutet skickas till:
Omsorgsnämnden
Socialnämnden
Överförmyndarnämnden
Förvaltningschefer och ekonomichefer
vid berörda nämnder och förvaltningar

