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Interpellation till Christina Funhammar (M), socialnämndens ordförande 

Återta kravet på återbetalning av redan utbetalt tillfälligt 
kommunbidrag ! 

Under den tid då Sverige fick ta emot en stor andel flyktingar, gjordes också i 
Österåkers stora insatser inte minst av civilsamhället. Civilsamhällets insatser har varit 
ovärderliga. 

Föreningen Frivilliga familjehem beviljades en del av det tillfälliga kommunbidraget i 
januari år 2018 på 1 080 000 kronor (SN 2017/0074). I december föreslås att en sto r del 
av detta bidrag skall återbetalas, vilket gör att Österåkers kommun kräver återbetalning 
med 483 750 ler . Socialnämndens beslut var inte ett enigt beslut. 

Enligt föreningen Frivilliga Familjehem har de utfört ett viktigt arbete helt i linje med 
det tillfälliga kommunbidragets syfte, ett bidrag som staten ställt till kommunens 
förfogande. 
Baserat på kommunens riktlinjer och information har Frivilliga Familjehem 
möjliggjort för berörda ungdomar att under pågående asylprocess få bo kvar i 
Österåkers kommun och därigenom också kunnat fortsätta sin skolgång och ha 
fortsatt nära kontakt med vänner, lärare och andra trygga vuxna i sin närhet för att bl a 
minska risken för psykisk ohälsa hos målgruppen. 

Österåkers kommun, liksom många kommuner har varit och är beroende av solidariska 
medborgare som gör frivilliga insatser i civilsamhället. Det blir därför märkligt om 
socialnämnden ger ut det statliga stödet, ett stöd som används i avsett syfte och sedan 
kräver att en stor del av stödet skall återbetalas. Vi kan förstå att det väcker förundran 
och besvikelse. Därför menar vi att kravet på återbetalning av det redan u tbetalade 
tillfälliga kommunbidraget skall återtas. 

Frågor till Socialnämnden ordförande: 

1) Den delen, 483 750 kr som är summan som krävs tillbaka , vad tänkte ni 
använda dessa pengar till om det inte ska användas till det som det statliga 
bidraget var ämnat för ? Hur har ni kommit fram till just den här summan? 

2) Vi hoppas att du som ordförande är beredd att återta kravet på återbetalning, det 
skulle sannolikt uppskattas mycket och bidra till att öka förtroendet för 
Österåkers kommun 

3) Anser du att beslutet att återkräva redan utbetalade bidrag håller sig inom 2 kap, 
4 § KL om förbud mot beslut med tillbakaverkande kraft ? 

För Socialdemokraterna 

Ann-Christine Fu| 


