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KS § 3:22 Dnr. KS 2017/0104 

Rapportering av flyktingverksamhet per februari 2017 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Socialnämnden får i uppdrag att fler HVB- boende för ensamkommande asylsökande 
minderåriga omvandlas till stödboende. 

2. Socialnämnden får i uppdrag att upprätta rutiner för hantering av statlig grund- och 
schablonersättning samt återsökningsbara ersättningar. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

1. Rapport om flyktingverksamheten per februari månad 2017 noteras till protokollet. 

2. Kommunstyrelsens kontor får i uppdrag att teckna en överenskommelse med 
Socialförvaltningen avseende flyktingarnas integration med hänsyn volym och dess 
finansiering. 

Sammanfattning 
I enlighet med fastställda "Riktiinjer för flyktingverksamhet och dess finansiering" ska 
kommunstyrelsens kontor rapportera läget ur både finans- och verksamhetsperspektiv minst 
en gång varannan månad. 
Flyktingverksamheten ska huvudsakligen finansieras genom olika typer av statliga medel och 
ska vara nollresultat i ekonomi dvs. att för kommunen ska vara kostnadsneutral. 
Migrationsverkets prognos för 2017 visar på ett lågt asylmottagande jämfört 
med de senaste åren. Den stora utmaningen för samhället är därmed att integrationen av de 
nyanlända fungerar. Alla som får uppehållstillstånd ska tas emot i landets kommuner. Ur 
samhällsperspektiv har det allt att vinna på att dessa personer får bostäder, skola, utbildning 
och jobb. Enligt Migrationsverkets prognos är totalt 84 000 personer aktuella för bosättning i 
landets kommuner under 2017 (anvisade, självbosatta och anhöriga). 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2017-03-14. 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2017-03-08, § 4:13. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontors beslutsförslag innebärande 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
1. Socialnämnden får i uppdrag att fler HVB- boende för ensamkommande barn omvandlas 
till stödboende. 
forts. 
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2. Socialnämnden får i uppdrag att upprätta rutiner för hantering av statlig grund- och 
schablonersättning samt återsökningsbara ersättningar. 
Kommunstyrelsen beslutar för egen del 
1. Rapport om flyktingverksamheten per februari månad 2017 noteras till protokollet. 
2. Kommunstyrelsens kontor får i uppdrag att teckna en överenskommelse med 
Socialförvaltningen avseende flyktingarnas integration med hänsyn volym och dess 
finansiering. 

Michaela Fletcher (M) yrkar på tillägg till beslutssats ett innebärande att "... barn..ersätts 
med "... asylsökande minderåriga..." 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkanden 
och finner att så är fallet. 

Expedieras 
- Socialnämnden 
- Kommundirektören 
- Budget- och Kvalitetsenheten 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer • - Utdragsbestyrkande 

ffér 


