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Tjänsteskrivelse
Kommunledningsförvaltningen
Åsa Haraldsson

2019-09-17

Dnr KS 2018-468

Kommunstyrelsen

Fördelning av schabloner enligt förordningen 2010:1122
om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar
(uppehållstillstånd)
Förslag till beslut
1. Fördelning av schabloner enligt förordningen 2010:1122 om statlig
ersättning för insatser för personer med uppehållstillstånd fördelas mellan
nämnder enligt förslaget.
2. Fördelning av schablon enligt förslag föreslås gälla retroaktivt från den
1 januari 2019.
3. Fördelningen kan komma att ses över vid större förändringar av
nämndernas kostnader sinsemellan.
Ärende
Förordningen SFS 2010:1122 reglerar statlig ersättning till kommunerna för
personer med uppehållstillstånd efter mottagande i kommun. Kommunen har
tidigare beslutat om fördelningar enligt förordningen 2015-02-04 Dnr 2014541 samt revidering 2016-03-14 Dnr 2016-265, samt senaste revideringen
2018-05-18, Dnr 2018-468. Förordningen innehåller bestämmelser om
kommunens rätt statlig ersättning för personer med uppehållstillstånd efter
mottagande i kommun.

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC

LKPG1002, v2.1, 2016-03-07

Vid möte i nätverket för återsökningsprocessen som startade i maj 2019
väcktes frågan från ekonomer på Utbildningsförvaltningen om behovet av en
översyn av fördelning av schablon avseende ersättning för mottagande och
etablering, benämnt ”stora schablonen”. Nätverket enades om att en lämplig
fördelning borde utgå från respektive nämnds kostnadsandelar för individer
inom kategorin mottagna.
__________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse - Fördelning av schabloner enligt förordning om statlig ersättning för insatser
för vissa utlänningar (uppehållstillstånd), 2019-09-17
Bilaga - Förslag till ny schablonfördelning av ersättning för mottagande och etablering
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Bakgrund
Kommunen får ersättning med ett schablonbelopp från staten som fastställs
varje år. Schablonbeloppet ska täcka kostnader för etableringsinsatser för
nyanlända personer som till exempel:









mottagande och praktisk hjälp vid bosättning
särskilda introduktionsinsatser eller merkostnader i skola, förskola,
fritidshem och barnomsorg med mera
utbildning i svenska för invandrare
anpassad kommunal vuxenutbildning för nyanlända som omfattas
av förordningen om etableringsinsatser
samhällsorientering
tolk
andra kommunala insatser för att underlätta etablering i samhället
vissa kostnader för ekonomiskt bistånd och administration.

Schablonbelopp för 2019



142 600 kronor för en person som inte har fyllt 65 år, och
82 100 kronor för en person som har fyllt 65 år.

Nätverk för återsökningsprocessen under ledning av processägare
Stabschef Kommunledningskontoret med deltagare från Utbildningsförvaltningen, Social- och omsorgsförvaltningen, samt Kommunledningsförvaltningen har kommit fram till att ersättningen enligt
schablonen till förvaltningarna bör utgå ifrån respektive nämnds
kostnadsandelar för det som schablonen avser att täcka.
Ett förslag till fördelning mellan nämnder togs fram våren 2018, men då
det inte kunnat klargöras på vilken grund fördelningen är gjord väcktes
behovet av en ny översyn. Nätverket enades om ett en ny fördelning
borde utgå ifrån respektive nämnds kostnadsandelar för avsedda
individer för schablonen.
Ekonomiska konsekvenser
Förslaget medför inte några ekonomiska konsekvenser för Linköpings kommun
som helhet, däremot påverkar den nya fördelningen av schablonen inbördes de
olika förvaltningarna i olika riktning.
Samråd
Samråd har skett i ekonomichefsgruppen som tillstyrker förslaget.
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Uppföljning och utvärdering
Om någon nämnds kostnader för dessa individer avsevärt förändras kan en ny
beräkning behöva göras som grund för schablonfördelningen.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-information eller förhandling är inte påkallad.

Kommunledningsförvaltningen

Paul Håkansson

Beslutet skickas till:
Ekonom, Åsa Haraldsson
Ekonomiassistent, Bo Adamsson
Ekonom, Christer Barvesjö
Utredningssekreterare, Åsa Fredricsson
Stabschef, Maria Kreese
Sakkunnig, Anja Lindahl
Ekonom, Jakob Nordh
Administrativ chef, Christer Qvist
Controller, Magdalena Sandborg
Ekonom, Malin Schöld

