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Svar på interpellation från Ann-Christine Furustrand (S) - Återta 
kravet på återbetalning av redan utbetalt tillfälligt kommunbidrag 

Sammanfattning 

I en interpellation väckt i Kommunfullmäktige framställer oppositionsrådet Ann-Christine 
Furustrand (S) tre frågor till undertecknad med anledning av det återbetalningskrav förvaltningen 
ställt på Frivilliga Familjehem. 

/. 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 ? 

Svar: Återbetalningskravet avser det som inte faller in under regelverket som finns i 
riktlinjerna. Förvaltningen har gjort beräkningen utifrån inlämnat material och kontroll av 
vilka personer som faller in under de riktlinjer som en enig nämnd tagit beslut om, samt de 
kostnader som föreningen har redovisat. Alla medel går till målgruppen inom kommunen. 

Ur tjänsteutlåtande Redovisning av tillfälligt kommunbidrag SN 2017/0074-10 
Initialt redovisade föreningen att boende ordnats för 41 ungdomar inom målgruppen. 
Utöver dessa uppgavs ytterligare 19 ungdomar, som befunnit sig i sam ma situation men som 
inte ingått i målgruppen, haft sitt boende ordnat genom föreningens försorg under perioden. 
Enligt uppgift från föreningen har familjerna solidariskt bidragit till att en "något mindre 
peng har betalats ut per ungdom". I f öreningens redovisning finns stöd för att föreningen 
under januari och februari betalat ut 4 000 kr och under resterande månader 3 500 kr. 
Föreningen redovisar också administrativa kostnader om 98 000 kr som, enligt muntlig och 
specificerad redovisning, bestått i kostnader för inköp, drivmedel och administration av 
utbetalningar. 

Föreningen har redovisat att bidraget använts för ändamål som inte anges i den av 
Socialnämnden antagna riktlinjen. Föreningen har redovisat att en "något mindre peng" än 
beviljade 
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4 500 kr /ungdom/månad betalats till fami ljerna som ordnat boende för ungdomarna. I 
redovisningen finns stöd för att den faktiska summan under två månader varit 4 000 kr och 
resterande fyra månader 3 500 kr. 

Förvaltningen har efter genomgång funnit att 30 av de redovisade 41 ungdomarna varit 
anvisade till kommunen som ensamkommande barn. Avseende ytterligare en ungdom finns 
muntliga uppgifter från föreningen om anvisning. Förvaltningen menar att även denna 
ungdom ska räknas med som ullhörande målgruppen som föreningen är berättigad bidrag 
för. 

Baserat på ovan fört resonemang, och föreningens uppgifter om längden på boendet för 
respektive ungdom, beräknas summan som berättigar till bidrag enl igt riktlinjen uppgå till 
596 250 kr. Föreningen blir därmed skyldig att återbetala 483 750 kr till Soc ialnämnden. 

2. Vi hoppas att du som ordförande är beredd att återta kravet på återbetalning det s kulle sannolikt 
uppskattas mycket och bidra till att öka förtroendetför Österåkers kommun. 

Svar: Socialnämnden har avslutat ärendet och förvaltningen handhar det. Därmed blir mitt 
svar här: nej! 

i. Anser du att beslutet att återkräva redan utbetalade bidrag håller sig inom 2 kap, 4 jf KL om fö rbud mot 
beslut med tillbakaverkande kraft ? 

Paragrafen är inte tillämpbar då det inte rör sig om ett retroaktivt beslut utan istället ett 
beslut helt i enlighet med Socialnämndens ursprungliga beslut, vilket tydligt reglerar villkor 
för bidraget, däribland krav på återbetalning av de medel som inte använts enligt beslutade 
riktlinjer. 

Christina Funhammar 
Socialnämndens ordförande 
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