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Beslutsförslag 

Kommunstyrelsen beslutar 
1- Rapport om flyktingverksamheten per april månad 2018 noteras till protokollet. 

Bakgrund 
I enlighet med fastställda "Riktlinjer 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 stadiga medel och ska vara 
nollresultat i ekonomi dvs. att det för kommunen ska vara kostnadsneutralt. 

S ammanfattning 
Antalet människor som söker asyl i Sverige idag är stabilt och utvecklingen 
bedöms fortgå under året. Migrationsverkets prognos för 2018 visar att totalt 
23 000 personer (år 2017 var det 25 666) kommer att söka asyl, varav 1 500 är 
ensamkommande barn (år 2017 var det 1 336). Nästa år väntas antalet asylsökande 
öka till 29 000 varav 2 300 är ensamkommande, utifrån att den tillfälliga lagen 
upphör i mitten av det året. Enligt dagens prognos väntas antalet öppna ärenden 
som inte har fått beslut minska från 36 700 till 13 000 under 2018. Prognoserna 
uppdateras i februari, april/maj, juli och oktober. Ansvarsfördelningen ser ut som 
nedanstående bild: 

•Regional beredskap ocli 
samverkan 

•Kommuntal 
•Tidiga insatser asylsökande 

•Ansvar för inskrivna i 
mottagningssystemet 

•Boende och ekonomiskt bistånd 
•Beslut om statlig ersättning 
•Anvisning av nyanlända 

•Samordning av etableringsinsatser 
•Beslut om etableringsersättning 

Kommunen 

Länsstyrelsen Arbetsförmedlingen Migrationsverket 

•Praktiskt mottagande och bostad 
•Etableiing: Sfi, samliällsorientering 
m.m. 

•Skola, förskola 111.111 
•Försöljiiing personer utan 
etableringsplaii 

•Förordnad godman till 
ensanikommande barn 

Försäkringskassan 

•Utbetalning av 
etableringsersättning 

Landstinget 
• Hälso-, tand- och sjukvård •Ersättning skola för 

papperslösa barn. 

Peiisionsinyndiglieten 

•Äldreförsöijningsstöd 

Kommunstyrelsen har tagit fram "Riktlinjer för flyktingverksamhet och dess 
finansiering" samt "Åtgärder för integration". I riktlinjerna ingår bl.a. att inrätta 
två samverkansgrupper för både operativa och strategiska utgångspunkter. 
Samverkansgruppen har fått ett särskilt uppdrag att genomföra en 
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processbeskrivning av samtliga delar i hela mottagningsprocessen. Den strategiska 
samverkansgruppen arbetar med att ta fram olika typer av lösningar för bostäder. 
Flyktingverksamheten ska drivas som en resultatenhet ur kommunens 
helhetsperspektiv. De omedelbara kostnaderna för flyktingmottagandet står staten 
för, men de långsiktiga kostnaderna kan bli problematiska för kommunsektorn. 
Enligt Kommunstyrelsens beslut (KS§1:28, 2016-01-11) ska man arbeta vidare 
med integrationsfrågan. 

Enligt anvisningsmodellen ska Österåker år 2018 mottaga som lägst 1 asylsökande 
per 1000 invånare och som mest 4,57 per 1000 invånare. Det skulle innebära sju 
ensamkommande minderåriga asylsökande. Österåker ska ta emot på enligt 
anvisningen, 150 personer som anvisas med 10-15 personer per månad. 

Ett nytt ersättningssystem för ensamkommande minderåriga asylsökande har 
fastställts och gäller fr.o.m. juli 2017. Detta innebär en övergång till ett mer 
schablonbaserat ersättningssystem och har byggts på att de flesta 
ensamkommande barn bor i familjehem eller stödboenden i stället för HVB-hem. 
Regeringen vill att fler ensamkommande minderåriga asylsökande ska tas emot i 
stödboenden som är en billigare och enklare boendeform. Enligt 
Kommunfullmäktiges beslut (KF §3:22) har Socialnämnden fått i uppdrag att fler 
FIVB-boende för ensamkommande asylsökande minderåriga omvandlas till 
stödboende. 

Finansiering av skolverksamhet avseende barn/elever (även SFI) som får PUT 
sker delvis via schablonbidrag. I p raktiken överförs 10 % av schablonbidraget från 
Socialförvaltningen till Skolförvaltningen. Aktuellt belopp för 2018 visar ca 1,2 
Mkr för utbildningsverksamhet men kan variera beroende på storleken av 
schablonsbidrag för 2018 

En överenskommelse mellan Socialförvaltningen och Näringslivsenheten om 
integrationen har skrivit på enligt KS:s beslut (KS § 3:22, 2017-03-20). 
Hänsyn ska tas till volym och dess finansiering och långsiktighet och ekonomi i 
balans ska beaktas. Socialnämnden har godkänt beställningsunderlag avseende 
integrationsarbete till KS från 2018-01-01 till 2018-12-31 (SN§1:10, 2018-01-25). 
Näringslivs- och utvecklingsenheten ska rapportera till SN utifrån beställning 
integrationsarbete för nyanlända, analys månadsvis av uppnådda mål vad gäller 
skola, SFI, samhällsutveckling och arbete samt ekonomisk redovisning inkl. 
nyckeltal inom budgetansvaret. 

Österåkers kommun har tecknat en lokal överenskommelse om extratjänster med 
fackliga organisationer. Extratjänster omfattar bl.a. nyanlända som fyllt 20 år och 
anmält som arbetssökande. Det är en möjlighet för en nyanländ person under 
maximalt 12+12 månader. Anställningen är en arbetsmarknadspolitisk insats som 
finansieras av arbetsförmedlingen/staten. 

Ett tillfälligt kommunbidrag på 195 Mkr har beslutats för att minska flyttande för 
ensamkommande unga som fyller 18 år under asylprocessen. Dessa medel 
fördelas proportionellt till kommunerna utifrån hur många inskriva asylsökande 
ensamkommande barn och unga som väntar på ett slutligt avgörande i sitt 
asylärende i respektive kommun per den 30 juni 2017. Fördelningsnyckeln baserar 
sig på antalet ensamkommande barn och unga som antingen fyller 18 år mellan 1 
juli 2017 och 30 juni 2018 eller är mellan 18 och 20 år och har ett placeringsbeslut 
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enligt socialtjänstlagen. Pengarna har betalats ut till kommunerna under februari 
2018. För Österåkers del har bidraget beräknats till ca 677 tkr. 

Fr.o.m. 1 januari inför regeringen en utbildningsplikt för att ytterligare stärka 
nyanländas etablering på arbetsmarknaden. Utbildningsplikten innebär att alla 
nyanlända som tar del av Arbetsförmedlingens etableringsinsatser, och som 
bedöms vara i behov av utbildningen för att kunna komma i arbete, kan anvisas 
att söka och ta del av utbildning. Om anvisningen inte följs kan deltagaren varnas 
eller stängas av från ersättning under en kortare eller längre tid. Medel ska bidra 
till att kommunerna ska kunna anpassa utbildningen så att den möter behoven 
bland nyanlända med kort utbildning. Tillskottet sker genom att regeringen höjer 
schablonersättningen till kommunerna för mottagandet av nyanlända. Tillskottet 
uppgår till 301 Mkr 2018, 467 Mkr 2019, 378 Mkr 2020 och därefter 363 Mkr per 
år fr.o.m. 2021. För Österåkers kommun innebär det ca 1 Mkr. 

Migrationsverket har tagit fram en e-tjänst där kommuner kan se och ändra 
uppgifter om vilka ensamkommande barn och unga de ansvarar för. Uppgifterna 
ligger till grund för de schabloniserade dygnsersättningarna som trädde i kraft den 
1 juli 2017 och har fram till nu kommunicerats via en blankett. Blanketten ska 
fortsätta användas tills dess att kommun får tillgång till e-tjänsten. 
Migrationsverket kommer att ansluta kommunerna till e-tjänsten etappvis. Målet 
är att alla kommuner ska kunna använda e-tjänsten från första kvartalet 2018. 

Migrationsverket planerar att senare under 2018 lansera en e-tjänst där kommuner 
kan söka statlig ersättning. 

I en proposition som regeringen har överlämnat till riks dagen (extra ändringsbudget 
för 2018) lämnas förslag om en ny möjlighet till up pehållstillstånd för vissa 
ensamkommande unga. Regeringen föreslår därför att riksdagen anvisar 
ytterligare ca 700 miljoner kronor 2018. Ökningarna hänför sig huvudsakligen 
till utgifter för kommunernas flyktingmottagande, studiemedel och 
ärendehandläggning hos Migrationsverket och i viss mån i dom stol. För 
Österåkers del kan omfatta 32-37 personer för bl.a. utbildningskostnader. 

Socialnämnden 
Socialnämnden anmodades att kvalitetssäkra flyktingverksamhetens 
bokslutsprognos för att uppnå ekonomi i balans och att utveckla rapporten bl.a. 
för effekten av integrationsarbetet för nyanlända(KS § 3:19, 2018-03-19) 

Vid månadsuppföljning per mars månad anmonades Socialnämnden att vidta 
åtgärder så att flyktingverksamhet håller budget i balans enligt "Riktlinjer för 
flyktingverksamhet och dess finansiering (KS § 5:17, 2018-04-25) 

Socialnämnden i sin tur har beslutat att se över kostnader för ensamkommande 
och nyanlända samt även om möjligt återsökta uppkomna kostnader från 
Migrationsverket. Försörjningsstöd ska endast utbetalas vid godkänd närvaro vid 
SFI, ev. frånvaro ska vara godkänd för att erhålla försörjningsstöd.(SN § 4:4, 
2018-04-26) 

Socialförvaltningen har det sammankallande ansvaret för den kommun-
övergripande operativa samverkansgruppen. 
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Enheten för flyktingstöd har upphört. Arbetet och handläggning har fördelats till 
andra enheter inom socialförvaltningen och ett uppdrag har lämnats till 
Kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsens Näringslivs- och utvecklingsenhet ansvarar för 
integrationsarbetet. Syftet är att snabbt få nyanlända att bli självförsörjande. 
Omfattningen är beräknad efter en volymanalys till 2,5 heltidstjänster för 2018. 
Enheten för ekonomiskt bistånd ansvarar för handläggning av ansökningar om 
ekonomiskt bistånd. Omfattningen är 4 heltidstjänster. Enheten för stöd till barn 
och unga kommer att ansvara för utredning och uppföljning av de 
ensamkommande barn och ungdomar som har behov av insatser eller där insatser 
pågår med stöd av Socialtjänstlagen eller Lag med särskilda bestämmelser om vård 
av unga (LVU). Omfattningen är 3 heltidstjänster. 

Ny årsnyckel för bosättning gäller, vilket innebär att anvisningarna börjar göras 
den 1 januari. Kommunernas mottagande ska ske senast två månader efter 
anvisningarna. Årsplaneringen innebär en uppskattning om att Österåkers 
kommun under 2018 ska ta emot 150 personer som anvisas med 10-15 individer 
per månad. Migrationsverket reviderar planen en gång per månad och berörda 
kommuner får informationen via mail. 
Under året har Österåkers kommun tagit emot 68 (10 från 2017 års kvot och 58 
från 2018 års kvot) nyanlända. Österåker har inte fått prognosen för antalet 
nyanlända för år 2019. 

Fram till den sista april har kommunen inte anvisats någon ensamkommande 
minderårig asylsökande. Kommunen har fått ansvar för bosättning avseende 58 
personer varav 22 är barn under 18 år. 

Per april manad finns 78 ensamkommande varav 42 ungdomar över 18 år. 
Kommunfullmäktige har givit Socialnämnden i uppdrag att fler HVB-boende för 
ensamkommande asylsökande minderåriga omvandlas till stödboende. (KF§ 3:22-
2017-04-24). De som har PUT (67 av 78 personer per april månad). Kommer att 
bli myndiga och på sikt självförsörjande. Detta innebär att behovet av 
personalresurser och av placeringar med stöd av SoL på sikt kommer att minska. 
Vissa HVB placeringar kommer att upphöra, då dessa barn/ungdomar flytta till 
familjehem eller till eget boende, vilket innebär lägre kostnader. 

Underlag som enheten för ekonomiskt bistånd har tagits fram, påvisar att antalet 
nyanlända hushåll som är aktuella för försörjningsstöd minskat jämfört med 
december 2017. Snittkostnaden per hushåll och månad har sjunkit från 9,4 tkr 
från december 2017 till 7,9 tkr per april 2018. 

Mot bakgrund av ett minskat antal personer som beräknas söka asyl 2018, går det 
att dra slutsatsen att det framöver kommer finnas ett minskat behov hos 
Socialnämnden av bostäder för nyanlända under etableringstiden. Dock kvarstår 
behovet av bostäder för gruppen. Läget för bostadsbyggandet kommer att 
redovisas vid nästa rapport (per juni månad). Både de strategiska och operativa 
styrgrupperna arbetar med denna fråga enligt "Riktlinjer för flyktingverksamhet 
och dess finansiering". 
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SkoLnämnden 
Per april månad går inget barn i förskola, 1 i förskoleklass och totalt 21 elever 
inom åk 1-9. 11 av eleverna är asylsökande. På gymnasiet går 73 elever på 
Österåkers gymnasium varav 53 är asylsökande och 20 fått permanent 
uppehållstillstånd (PUT). Schablonbidraget från Migrationsverket utgår till 
asylsökande barn och elever. 

En del av kostnader för nyanlända elever som har fått PUT finansieras av 
schablonbidrag/statsbidrag via Socialnämnden. När nyanlända får PUT är de 
berättigade till SFI. Även kostnader för SFI finansieras av schablonbidrag via 
Socialnämnden. 

Kommunstyrelsens kontor 
Näringslivs- och utvecklingsenheten har skrivit på en överenskommelse med 
Socialförvaltningen om integrationsarbete fr.o.m. jan 2018 
Under årets fyra första månader har den nya enheten på näringslivs- och 
utvecklingsenheten tagit emot 45 personer, med familjer, som är inskrivna i 
etableringsprogrammet. Enligt statistik från Arbetsförmedlingen är 160 personer 
inskrivna i etableringen per den sista april 2018. 

Näringslivs- och utvecklingsenheten verkar för snabbare språkinlärning genom 
att SFI kombineras med arbete eller praktik. Ett nära samarbete med 
Arbetsförmedlingen och det lokala näringslivet i syftet att påskynda etablering. 

Som ett led i hitta fler vägar för att korta processen till egen försörjning har även 
kontakt tagits med Start Up Stockholm som nu erbjuder Österåkers kommun 
möjlighet att delta i projektet "Entreprenör i Sverige" med start under 2018. 

Kommunen fortsätter arbetet med att bistå med bostadsletandet en gång i 
veckan, onsdagar kl 14-16. Det är då öppet hus och drop in, men vi bjuder också 
särskilt in de som närmast står i tur att flytta. 

Under april månad har integrationsgruppen genomfört fyra tillfällen för 
"bidragssök" på uppdrag av socialförvaltningen. 
Stort fokus under året kommer att vara på att systematisera och tydliggöra roller 
och arbetssätt såväl internt som med externa samarbetsparter. Syftet är att 
förkorta vägen till egenförsörjning och snabba på den sociala inkluderingen i 
samhället. Ett utökat samarbete med AF, Runö Folkhögskola och lokala 
näringslivet i så kallade lokala jobbspår ska under året ge ytterligare fart åt 
etableringen. 

Näringslivs- och utvecklingsenheten har fått medel för projektet VIDA (Välj 
Inkludering, Delaktighet, Aktivitet). Modellen ska leda till ökad samverkan mellan 
offentlig sektor och civilsamhället på ett formaliserat och strukturerat sätt. 

VIDA-projektet går nu in på sitt sista år och den första tiden 2018 har vi uppnått 
mycket goda resultat i nod Nordost. Matchningsarbetet har tagit fart tack vare att 
upphandlade Föreningssamordningen nu är på plats och har kommit igång. 
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Fram till dagens datum har totalt 87 personer erbjudits en aktivitet, varav 70 
personer har matchats mot en aktivitet. 218 personer har kardagts i noden och det 
finns 44 godkända föreningsaktiviteter i banken. 

Under hösten behöver beslut fattas om en eventuell förlängning av projektet. Det 
finns flera olika tänkbara lösningar som behöver analyseras och förankras i övriga 
kommuner i nod Nordost. 

Produktionsstyrelsen 
Förberedelseklasserna finns idag på tre grundskolor, Solskiftesskolan, 
Margretelundsskolan samt numera även i Ljusterö skola. Förberedelseklasserna 
har i dagsläget 43 elever fördelat på 18 elever i åk 1-6 och 25 elever i åk 7- 9. 
Ytterligare 10 elever kommer att börja i den nystartade klassen på Ljusterö skola. 
Totalt blir det därmed 53 elever i kommunens förberedelseklasser. För att kunna 
fortsätta mottagandet av nyanlända behöver vi utöka antalet skolor som 
organiserar skolgång för nyanlända. Både vad gäller förberedelseklasser och i 
ordinarie klasser. Lokalbristen ska åtgärdas så fort som möjligt. 

Cirka 113 elever är inskrivna i gymnasieskolans språkintroduktion. Idag är 
undervisningen förlagd i olika lokaler och ibland ett långt avstånd till Österåkers 
gymnasium. Utmaningen att samordna lokaler och undervisningen kvarstår och 
ska åtgärdas för att underlätta elevernas inkludering och så även möjligheten att få 
till en flexibel organisation av undervisningen. Nuvarande storlek på elevpengen 
innebär större grupper och färre studiehandledningstimmar, för elever där 
majoriteten har mycket låga förkunskaper. Åtgärder motsvarande en 
effektivisering med 2,4 lärartjänst på gymnasiets språkintroduktion är vidtagna 
inför läsåret 2017/2018. Ytterligare åtgärder genomförs i samband med årsskiftet 
2018, men riskerar att påverka kvaliteten även på de nationella programmen. 

I dagsläget är det 195 studerande på svenska för invandrare (SFI). Övergången till 
att Österåkers kommun är en del av Kunskapscentrum Nordost (KCNO) vad 
gäller svenska för invandrare (SFI) har inneburit stora utmaningar kring 
ersättningsmodellen. Ersättningen betalas per utförd timme. Det är undervisning 
på kvällstid som är mest kostsam och där elevnärvaron har högst variation. 
Arbetsförmedlingen kan med kort varsel kräva olika typer av aktiviteter från den 
studerande, vilket medför att de avbryter studierna. Diskussion har inletts med 
Arbetsförmedlingen för att skapa bättre förutsättningar för att de studerande ska 
kunna slutföra sina studier. 

Trots effektiviseringsåtgärder visar analysen på mycket stora svårigheter att driva 
SFI med en ekonomi i balans. Ökat preliminärt intag (överinskrivning) av 
studerande är ytterligare en åtgärd för att kompensera för det höga bortfallet. 
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Ekonomisk sammanställning 

Nämnder/Styrelse 

Socialnämnden 
Varav ensamkommande 
Varav nyanlända 

Skolnämnden 
Varav förskolan 
Varav grundskolan 
Varav gymnasium 
Varav SFI 

Produktionsstyrelsen 
Varav grundskolan 
Varav gymnasium 
Varav SFI (25%) 

Kommunstyrelsens kontor 
Integration 
VIDA 

Summa 

Budget 2018 
Brutto Intäkter Netto 

-55 670 55 670 0 
-29 510 33 720 4 210 
-26 160 21 950 -4 210 

-9 560 9 560 0 
0 0 0 

-960 1 060 100 
-7 310 7 210 " -100 
-1 290 1 290 " 0 

-16 300 15 610 -690 
-2 800 2 800 0 

-12 510 11 820 -690 
-990 990 0 

-3 415 3 415 0 
-2 665 2 665 0 
-750 750 0 

•84 945 84 255 -690 

Prognos 2018 
Brutto Intäkter Netto 

-60170 55 670 -4 500 
-32 510 33 720 1 210 
-27 660 21 950 -5 710 

-8 940 8 940 0 
0 0 0 

-713 760 47 
-6 890 6 932 42 
-1 337 1 248 -89 

-16 596 15 406 -1 190 
-3100 2 600 -500 

-12 510 11 820 -690 
-986 986 0 

-3 415 3 415 0 
-2 665 2 665 0 
-750 750 0 

-89121 83 431 -5 690 

Utfall för perioden 
Brutto Intäkter Netto 

-22 239 19 796 -2 443 
-12 089 12 802 713 
-10 150 6 994 -3 156 

-3 150 3 360 210 
0 0 0 

-328 376 48 
-2 406 2 568 162 
-416 416 0 

-5 930 5 536 -394 
-1 355 1 014 -341 
-4 105 4 275 170 
-470 247 -223 

-1 505 1 258 -247 
-950 729 -221 
-555 529 

-32 824 29 950 -2 874 

Nämnderna har budgeterat med kostnader motsvarande totalt knappt 85 Mkr för 
2018 och bokslutsprognosen pekar i dagsläget på en negativ avvikelse om -5,7 
Mkr jämfört med budgeten. Det är i första hand flyktingverksamhet inom 
Socialförvaltningen som redovisar den negativa avvikelsen. Kostnader för 
utbildning finansieras dels av schablonbidrag via Socialnämnden (10 % av 
schablonbidrag) och dels inom Skolnämndens ram. 

Ovanstående tabell visar både budget 2018, prognos 2018 samt utfall per april 
2018 för flyktingverksamhet inom Socialnämnden, Skolnämnden, 
Produktionsstyrelsen samt kommunstyrelsens kontor. 

Socialnämndens bokslutsprognos för nyanlända har budgeterat med en negativ 
avvikelse på drygt 4 Mkr medan ensamkommandes budget visar en positiv 
avvikelse med motsvarande belopp. Ett åtgärdspaket har vid budgetsammanhang 
framtagits så att flyktingverksamhet inom Socialförvaltningen går ihop. 
Bokslutsprognosen visar en negativ avvikelse om -4,5 Mkr och ska kvalitetssäkras 
vid nästa rapport till Kommunstyrelsen tillsammans med ev. åtgärdsplaner. 

Produktionsstyrelsens bokslutsprognos visar en negativ avvikelse om -1,2 Mkr. 
Bokslutsprognosen för SFI avseende flyktingverksamhet har beräknats till 25 % 
av hela verksamheten för SFI. Produktionsförvaltning ska specificera hur stor 
andel av verksamheten som avser flyktingar. 

Det krävs bättre kontroll och analys av kostnadsutveckling för flyktingverksamhet 
för att dels kvalitetssäkra bokslutsprognosen och dels vidta eventuellt 
åtgärdsplaner för att nå ekonomi i balans. 

Betydelsen av genomförande av åtgärder för integrationen har uppmärksammat 
tillsammans med "Riktlinjer för flyktingverksamhet och dess finansiering" 
(KS§1:28, 2016-01-11). En överenskommelse mellan Socialförvaltning och 
Näringslivsenheten inom kommunstyrelsens kontor om integrationen har skrivits 
på och gäller fr.o.m. jan 2018. Detta innebär att Socialförvaltningen 
köper/beställer "Genomförandet av integrationsarbete" utifrån aktuella 
volymer/behov. 
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Peng för språkintroduktionsprogram inom gymnasieverksamhet 
Inom gymnasieverksamhet gäller "Länsprislistan" för olika program. Den 
kompletteras med pengnivåer bl.a. avseende "språkintroduktion" och "individuellt 
alternativ", där respektive kommun fastställer penganivåerna. 

Pengen för språkintroduktion har indexuppräknats och inkluderar lokalkostnader 
och har tagit av Kommunfullmäktige (KF §8:4- 2017-11-20) enligt nedan: 

För första år i programmet 114 320 kr per år varav tillägg 29 020 kr 
För andra år i programmet 102 300 kr per år varav tillägg 17 000 kr 

Österåkers kommun har sökt stadsbidrag för gymnasieskolans introduktions
program 2 Mkr. Skolverket beviljade drygt 792 tkr för Österåkers kommun. 575 är 
tilleänslie för produkdonsförvaltninsen och har planerats att förbruka under 2018. 

Mohammed Khoban 
Budget- och kvalitetschef 

Bilagor: 
1- Sammanställning av antal nyanlända/flyktingar 
2- Sammanställning av antal barn/elever inom förskole-skolverksamhet 
3- Sammanställning av olika typer av riktade bidrag för flyktingverksamhet 

Sida 8 a v 8 



ÖSTERÅKERS KOMMUN 
2018-05-15 

Bilaga 1 

Antal nyanlända/flyktingar 

Asylsökande 2016 2017 Nuläget 2018 2019 
Dec. Dec. 2018-04-30 Prognos Prognos 

Vuxna och familjer med barn 0 0 0 0 0 
Varav barn 0 0 0 0 0 
Ensamkommande 87 33 11 9 10 

Summa 87 33 11 9 10 

Personer med uppehålltillstånd 2016 2017 2018 2018 2019 
Utfall Utfall Nuläget Prognos Prognos 

Vuxna och familjer med barn 103 270 290 300 356 
Varav barn 48 81 132 150 119 

Ensamkommande ** 45 57 63 63 73 

Summa 163 369 395 405 470 

* Uppgifter för 2019 kommer att kompletteras vid nästkommande rapport 
** Har betydelse för prognoser och utveckla s senare 

Boende 2016 2017 2018 2018 2019 
Ensamkommande Utfall Utfall Nuläget Prognos Prognos 
Famijehem 37 24 18 18 20 
Familjehem i egen regi (Arvode) 10 11 11 11 14 
Varav i Österåkers kommun 8 7 8 8 

Familjehem i extern regi 27 13 7 7 6 
(Köp av verksamhet) 
Varav i Österåkers kommun 3 0 0 0 0 

HVB 64 34 15 15 19 
Varav Vårljus AB, Bergavägen 78 13 12 10 10 13 
Varav Vårljus AB,Solskiftet 11 0 0 0 
Varav bostasrigg Avenir 16 0 0 0 0 
Varav externa 24 15 5 5 6 
Ospecifiserad ev. HVB 7 

Gruppboende (Värdfamilj) 18 7 0 0 
Stödboende 9 1 13 13 13 
Hos anhörig/övrigt 2 24 0 0 2 
Eget boende 2 28 28 19 
LVU vård 4 4 
Summa 132 90 78 78 73 
Varav av ensamkommander 18-20 år 24 42 45 53 

OBS! Statiska uppfifter kommer att utvecklas och kvailitessäkra vid nästa månads uppföljning 



ÖSTERÅKERS KOMMUN 

2018-05-15 
Bilaga 2 

Antal barn/elever inom förskole- och skolverksamhet samt SFI 

Antal barn/ elever December Aktuell Prognos Kommentar 
PRF/SKF Snitt 2017 2018-04-30 2018 
Förskola 1 0 0 

Förskoleklass 2 1 1 
Grundskola 27 21 10 
Varav asylsökande 19 11 5 
Varav PUT 8 10 5 9 av 10 elever går ÅK 9 

Asylsökande 27 18 20 11 elever åk 6-8 och 14 åk 9 
Varav förberedelseklass 10 5 5 
Varav direkt ordi. Klass 17 13 15 
Varav från andra kommuner 

Fritidshem 

Gymnasium 84 74 70 Språkindroduktionsprogram 

Varav asylsökande 59 54 40 
Varav PUT 25 20 30 

SFI 206 208 210 
Varav flyktingar 80 84 90 

För asylsökande kan man söka bidrag hos Migrationsverket 

För PUT kan man fiansieras delvis via nyckelfödeling för schablonbidrag 



ÖSTERÅKERS KOMMUN 2018-05-15 
Bilaga 3 

Riktade statsbidrag för flyktingverksamhet 

STATSBIDRAG Utfall Utfall Aktuell t.o.m Prognos Kommentar 
2016 2017 2018-04-30 2018 

Ensamkommande barn 
Bidrag (avtal) 84 125 84 175 11 917 33 271 1350 kr/dygn och plats under 18 år och 750 över 18 år 
Bidrag (utöver avtal) 6 930 0 0 0 Faktiska placeringskostnader 
Belagda dygn 8 135 0 0 0 300 kr/dygn och plats 
Årligt bidrag för adm. 500 500 500 500 Ej ansökan 
Utredningskostnader 1 645 915 160 160 Ansökan 
Stödinsatser 55 0 0 0 Extra bidrag som utbetalas en gång per år (Maj) 
Övrigt 224 1 354 226 677 Extra ersättning (667 tkr för 12 månader) 

Nyanlända (PUT, asylsökande) Under två år som ska täckas på 3,5 år 
Schalonbidrag 1 855 12 330 3 072 9 740 82 700 per person (2015), 125 000 kr (2016) 
Årligt bidrag för adm. 222 222 222 222 
Betydande extraordinära kostnader 0 0 500 1500 Ansökan 

Tillståndssökande personer Annat skäl än flykting 
Utbildning för barn som vistas i 
landet utan tillstånd 47 61 0 60 Papperslösa (SKN) 

Extra stadsbidrag Regeringens särskilda beslut (6,7 Mkr) 

Ersättning för asylsökande barn Justerats upp för 2016 med 50%. Max 10 mån. 
Förskolan 63 000 kr per barn 282 192 0 0 SKN 
Förskoleklass 52 000 kr per elev 70 90 17 26 SKN 
Grundskolan 102 100 kr per elev 4 382 1889 359 735 SKN 
Gymnasium 116 100 kr per elev 6 841 6 269 1969 4 859 SKN 

Skolan 7 tkr per elev & termin 105 0 0 ? Sökbar per elev och termin 
Idag söks av PRF 

Vid bokslutet 2017 har Socialnämnden bokat knappt 1 Mkr för ensamkommande och 17 Mkr för övriga flyktingar enligt matchningsprincip 
Det finns fordran för Migrationsverket på 7,8 Mkr inom Socialnämnden vid bokslutet 2017 
Skolnämnden har bokat upp ca 5,2 Mkr som inkomstrest vid bokslutet 2017 


