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Tjänsteskrivelse

Kommunledningsförvaltningen
Åsa Lindell

2018-09-21

Dnr KS 2018-375

Kommunstyrelsen

Statsbidrag för flyktingmottagande i Linköpings kommun
år januari till augusti 2018, redovisning
Förslag till beslut
1. Informationen noteras.
Ärende
Kommunens statliga ersättningar inom flyktingmottagande rapporteras här för
januari-augusti 2018. Avsikten med rapporten är att försöka presentera en
samlad bild till kommunstyrelsen över erhållna schablonersättningar 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 för, antalet ensamkommande
barn för perioden, samt kvotflyktingar.
Totalt har kommunen för perioden erhållit 71 403 tkr i schablonersättning för
mottagande och etablering.
Antalet asylsökande elever i Linköpings kommuns skolor är 274 tycken, VT
2018, en minskning med 111 elever sedan HT 2017.
Den 31 augusti fanns 101 ensamkommande barn aktuella vid
Överförmyndarenheten. 80 av dessa barn hade en god man och övriga 21 en
särskilt förordnad vårdnadshavare.
I hälften av godmanskapen (40) har barnen fått uppehållstillstånd och i
resterande ärenden (40) finns ännu inga lagakraftvunna beslut om asyl.
Kommunen har mottagit 88 kvotflyktingar under perioden varav 44 barn 1-16
år.
__________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse - Statsbidrag för flyktingmottagande i Linköpings kommun år januari till
augusti 2018, redovisning, 2018-09-21
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Bakgrund
Schablonersättningar
Från den 1 juli 2017 erhåller kommunen statlig ersättning enligt förordning om
statlig ersättning för insatser för personer med uppehållstillstånd efter
mottagande i kommunen 2010:1122 och förordning 2017:193 för asylsökande,
tillståndssökande, bevispersoner, personer med uppehållstillstånd av medicinska
skäl samt förvarstagna.
Kommunstyrelsen fattade beslut 2018-06-12 om fördelning av två förordningar
2010:1122 (§275), Statlig ersättning för insatser för personer med
uppehållstillstånd.
2017:193 (§274), Statlig ersättning för asylsökande, tillståndssökande,
bevispersoner, personer med uppehållstillstånd av medicinska skäl samt
förvarstagna.
Förordning 2010:1122 om statlig ersättning för insatser för personer med
uppehållstillstånd.
Förordningen innehåller flera ersättningar.
Kommunen erhåller en årlig grundersättning på 5 basbelopp, för år 2018
227 500 kr. Ersättningen tilldelas till Kommunledningsförvaltningen,
bosättningsenheten.
Schablonersättning enligt förordningen SFS 2010:1122 om statlig ersättning för
insatser för personer med uppehållstillstånd betalas automatiskt kvartalsvis
under 24 kalendermånader. De personer som kommunen får ersättning för är de
personer som Migrationsverket anser tillhöra Linköpings kommun.
Schablonersättningen till kommunen avser kostnader för:
1. Mottagande och praktisk hjälp med bosättning
2. Särskilda introduktionsinsatser inom skola, förskola, fritidshem och sådan
pedagogisk verksamhet som avses i 25 kap skollagen
3. Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare eller motsvarande
utbildning för den som har rätt att delta i sådan utbildning enligt skollagen
4. Samhällsorientering
5. Tolkning
6. Andra insatser för att underlätta etableringen i samhället
Schablonbeloppet för 2018
0-64 år
133 200 kr
Från 65 år
80 300 kr
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Kommunen har erhållit 71 403 tkr för perioden januari-augusti för mottagande
och etablering och fördelas enligt nedan.
Fördelning av medel per individ 0-15 år (133 200 kr)
Barn- och ungdomsnämnden
93 %
Kommunledningsförvaltningen, ekonomiskt bistånd 7 %
Fördelning av medel per individ 16-19 år (133 200 kr)
-

Demografi gymnasieungdomar

93%

-

Kommunledningsförvaltningen, ekonomiskt bistånd

7%

Fördelning av medel per individ 20-64 år (133 200 kr)
Bildningsnämnden
-

Svenska för invandrare (SFI)

50 %

-

Samhällsorientering

10 %

Kommunledningsförvaltningen
-

Ekonomiskt bistånd

34 %

-

Bosättningsenheten

6%

Fördelning av medel per individ från 65 år (80 300 kr)
Kommunledningsförvaltningen, ekonomiskt bistånd 100 %
Initiala kostnader för ekonomiskt bistånd.
Om en person med uppehållstillstånd flyttar till kommunen under en
ersättningsperiod och är folkbokförd där vid utgången av perioden utgår en
ersättning motsvarande 10 % av schablonersättningen som extra ersättning.
Ersättningen är ett engångsbelopp som betalas ut samtidigt som första
schablonersättningen.
Vuxna Anläggningsboende/kvot

7 500 kr

Vuxna Eget boende/anknytning

4 000 kr

Barn under 20 år

3 000 kr

Inget initialt bistånd för personer som fyllt 65 år
Socialförvaltningen erhåller

100 %
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Antal personer som kommunen erhållit schablonersättning för redovisas nedan.
Schablonersättningar betalas ut för perioder omfattande tre kalendermånader.

Ersättning för mottagande av ensamkommande barn, dygnsschablon
Schablonersättning lämnas med 1 350 kr per barn och dygn för kostnader för
sådan vård i ett annat hem än barnets eget som ges med stöd av
socialtjänstlagen.
Schablonersättning lämnas med 750 kr per person och dygn för mottagandet av
person som fyllt 18 år men inte 21 år, som har varit ensamkommande, inte har
några föräldrar som är folkbokförda i Sverige och har beviljats studiehjälp för
någon av de månader i det kvartalet som ersättningen avser.
Socialförvaltningen

100 %

Ersättning för kostnader för god man och särskilda kostnader inom
socialtjänsten för ensamkommande barn, schablonersättning med 30 000 kr
per barn.
Kommunstyrelsen har 2015-02-10 § 48 beslutat att ”Socialnämnden erhåller
schablonersättning med 30 000 kr per ensamkommande barn och följer varje
individs kostnader. Överförmyndarnämnden ersätts med faktiska kostnader för
god man av socialnämnd. Om det uppstår över- eller underskott ska det delas
enligt modellen ¼ till överförmyndarnämnden och ¾ till socialnämnden”.

Ersättning för vissa hyreskostnader
En kommun som anmält tillgängliga bostäder för nyanlända till
Migrationsverket har rätt till en ersättning för hyreskostnaden.
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Ersättningen lämnas endast för hyreskostnader som avser en sammanhängande
tidsperiod från det datumet då det av anmälan framgår att en bostad är tillgänglig
till dess att personen flyttar in. Kommunledningsförvaltningen återsöker den
ersättningen.
Förordning 2017:193 statlig ersättning för asylsökande med flera.
Förordningen innehåller bestämmelser om kommunens rätt till statlig ersättning
för vissa kostnader för asylsökande med flera.
Det nya systemet bygger i huvudsak på schablonersättningar i syfte att minska
administrationen av ansökningar från kommunerna
Ersättning för utbildning
Kommunen har rätt till ersättning för kostnader för utbildning för år 2018
Förskola
Förskoleklass
Grundskola
Gymnasieskola

63 600 kr
52 000 kr
102 100 kr
116 100 kr

Kommunen har från hösten 2017 uppdaterat datasystemet Exten för att enklare
och snabbare få fram statistik för asylsökande barn.
Antal asylsökande elever
2018 VT

2017 HT

2017 VT

2016 HT

Förskola

12

15

21

24

Förskoleklass

3

11

8

14

Grundskola

88

180

226

191

Gymnasieskola

171

179

159

127

Summa

274

385

414

356

Årlig ersättning för ensamkommande barn
Kommunen har rätt till en årlig ersättning för beredskap och kapacitet för
mottagande av ensamkommande barn som Migrationsverket anvisat
kommunen. Schablonen består av en fast och en rörlig del.
Fast ersättning för beredskap och kapacitet för mottagande 500 000 kr, tilldelas
socialförvaltningen
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Rörlig ersättning 9 450 kr per barn och år. Beräknas utifrån kommunandel och
uppskattat nationellt enligt Migrationsverket februariprognosen.
Fördelning: Socialnämnden

80%

Överförmyndarnämnden 20%

Ankomstboende för ensamkommande barn
Om kommunen är ankomstkommun för ett ensamkommande barn i väntan på
Migrationsverkets fattar beslut utgår en schablon på 3000 kr per barn och dygn.
Ersättningen utbetalas till socialförvaltningen.
Dygnsschablon för ensamkommande barn
Schablonersättningen på 1 350 kr betalas ut per barn och dygn till
anvisningskommunen förutsatt att boendet anordnas utanför Migrationsverkets
anläggningsboende. Ersättning avser kostnader som socialförvaltningen har.
Anvisningsschablon för ensamkommande barn
Kommunen har rätt till ersättning för kostnader för utredning enligt
socialtjänstlagen, god man, resor, tolk andra relaterade kostnader.
Anvisningsschablon för ensamkommande barn 52 000 kr ska täcka kostnader för
god man, resor, tolk och andra relaterade kostnader. Ersättningen betalas endast
ut vid ett tillfälle per barn och kommun.
Som underlag för beräkningen av procentuell fördelning har socialtjänsten och
Överförmyndarenheten presenterat genomsnittskostnader per barn i respektive
verksamhet för åren 2016-2017.
Fördelning:

Socialnämnden

Överförmyndarnämnden

53%
47 %

Den 31 augusti fanns 101 ensamkommande barn aktuella vid
Överförmyndarenheten. 80 av dessa barn hade en god man och övriga 21 en
särskilt förordnad vårdnadshavare.
I hälften av godmanskapen (40) har barnen fått uppehållstillstånd och i
resterande ärenden (40) finns ännu inga lagakraftvunna beslut om asyl. 25 av de
40 barnen utan lagakraftvunna beslut har fått avslag på sin asylansökan samt
skrivits upp i ålder i första instans (Migrationsverket). Eftersom de har
överklagat det negativa beslutet och även påtalat att de fortfarande är omyndiga,
kvarstår god man och man väntar på besked i nästa instans. I övriga 15 ärenden
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har barnen ännu ej fått ett första beslut av Migrationsverket. 22 av barnen som
har god man har placerats i Linköpings kommun av andra kommuners
socialtjänst.

Vård och boende för ensamkommande barn

Individbaserad ersättning
Utöver ovanstående ersättningar/schabloner 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. Dessa 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 kronor för varje nyanländ.
Linköpings kommun har under perioden januari- augusti 2018 mottagit 88
personer varav 44 barn 1-16 år.

8 (8)

Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-information eller förhandling är ej påkallat.

Kommunledningsförvaltningen

Paul Håkansson

Maria Kreese

Beslutet skickas till:
Ekonom, Åsa Lindell

