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Fördelning av statsbidrag för flyktingar 2016

Dnr BUN 2016/00184
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Hans-Lennart
Schylberg

Ledamot och ersättare som är hindrad att delta i sammanträdet ska anmäla detta till respektive
gruppledare.
Tänk på att visa hänsyn vid mötet och använd inte parfym, rakvatten eller andra starkt doftande
hygienartiklar.

Protokollsförslag

Barn och utbildningsnämnden

2016-03-17

§ 49

Dnr BUN 2016/00184

15

Fördelning av statsbidrag för flyktingar 2016
Sammanfattning

Regeringen beslutade i november 2015 om ett engångsbelopp som stöd till kommunerna
för kostnader under 2015 och 2016 kopplade till ansvaret för flyktingmottaningen.
Kommunfullmäktige beslutade i sin tur hur dessa medel preliminärt ska fördelas mellan
barn och utbildningsnämnden och socialnämnden.
BUN föreslås erhålla 10, 4 mnkr för 2016. Förvaltningen föreslår nu att dessa internt
fördelas enligt följande:
Förskola
Grundskola
Gymnasieskola
Vuxenutbildningen
Totalt:

1,4 mnkr
4,5 mnkr
1,5 mnkr
3,0 mnkr
10,4 mnkr

Fördelningen avser kostnadstäckning för obudgeterade volymer. Fördelningen till
grundskolan motiveras av deras breda uppdrag med mottagningsenhet,
modersmålsundervisning och studiehandledning som inte finansieras fullt ut via
ordinarie resursfördelning och statsbidrag. Gymnasieskolan har bättre kostnadstäckning
via dessa kanaler.
Vuxenutbildningen behöver medel för aktiva etableringsinsatser.
Påpekas bör dock att detta är en preliminär fördelning eftersom kommunfullmäktige
hittills enbart fördelat bidraget för första tertialet 2016. Förändringar kan eventuellt
göras i fördelningen mellan förvaltningarna för återstoden av året.
Beslutsunderlag

Barn och utbildnings tjänsteskrivelse 2016-03-11
Kommunfullmäktiges protokoll 2016-01-13, § 11
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2015-12-03

Beslut

Barn och utbildningsnämnden beslutar
att rubricerat statsbidrag för flyktingmottagningen fördelas enligt förvaltningens
tjänsteskrivelse.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
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Barn och utbildning

2016-03-11

Dnr BUN 2016/00184

Handläggare

Skolchef Hans-Lennart Schylberg
Telefon 0522-69 68 52
hans-lennart.schylberg@uddevalla.se

Fördelning av statsbidrag för flyktingar 2016
Sammanfattning

Regeringen beslutade i november 2015 om ett engångsbelopp som stöd till kommunerna
för kostnader under 2015 och 2016 kopplade till ansvaret för flyktingmottaningen.
Kommunfullmäktige beslutade i sin tur hur dessa medel preliminärt ska fördelas mellan
barn och utbildningsnämnden och socialnämnden.
BUN föreslås erhålla 10, 4 mnkr för 2016. Förvaltningen föreslår nu att dessa internt
fördelas enligt följande:
Förskola
Grundskola
Gymnasieskola
Vuxenutbildningen
Totalt:

1,4 mnkr
4,5 mnkr
1,5 mnkr
3,0 mnkr
10,4 mnkr

Fördelningen avser kostnadstäckning för obudgeterade volymer. Fördelningen till
grundskolan motiveras av deras breda uppdrag med mottagningsenhet,
modersmålsundervisning och studiehandledning som inte finansieras fullt ut via
ordinarie resursfördelning och statsbidrag. Gymnasieskolan har bättre kostnadstäckning
via dessa kanaler.
Vuxenutbildningen behöver medel för aktiva etableringsinsatser.
Påpekas bör dock att detta är en preliminär fördelning eftersom kommunfullmäktige
hittills enbart fördelat bidraget för första tertialet 2016. Förändringar kan eventuellt
göras i fördelningen mellan förvaltningarna för återstoden av året.
Beslutsunderlag

Barn och utbildnings tjänsteskrivelse 2016-03-11
Kommunfullmäktiges protokoll 2016-01-13, § 11
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2015-12-03
Förslag till beslut

Barn och utbildningsnämnden beslutar
att rubricerat statsbidrag för flyktingmottagningen fördelas enligt förvaltningens
tjänsteskrivelse.

Tjänsteskrivelse

2(2)

Barn och utbildning

2016-03-11

Hans-Lennart Schylberg
Skolchef

Expediera till

Thomas Davidsson
Chefsekonom

Dnr BUN 2016/00184

Protokollsutdrag
Kommunfullmäktige

2016-01-13

§ 11

Dnr KS 2015/00657

Regeringens fördelning av stöd till kommuner och landsting för
ökat flyktingmottagande
Sammanfattning

Regeringen lämnade den 12 november en ändringsbudget till riksdagen med förslag om
ändringar i statens budget för 2015, efter överenskommelse med de fyra borgerliga
partierna. Regeringen föreslår att utgifterna i budgeten för 2015 utökas och att en
summa av 9,8 miljarder kronor ska tillföras som en engångsbetalning till kommuner och
landsting för att hantera den rådande flyktingsituationen. Anslaget får användas för
bidrag till kommuners och landstings hantering av flyktingsituationen för att minska
trycket på den kommunala ekonomin. Medlen avses även täcka kostnader som förväntas
uppstå under 2016. I Uddevalla kommuns fall handlar engångsutbetalningen om en
summa på 36 miljoner kronor som ett generellt statsbidrag, vilken sedan fördelas inom
kommunen som utökat kommunbidrag till nämnderna.
De största utgifterna inom kommunen, på grund av ökningen i flyktingmottagandet har
tillkommit inom socialnämndens och barn- och utbildningsnämndens
verksamhetsområden. Fördelningen av medel föreslås därför också koncentreras till
dessa två nämnder.
Uppskattade områden där kostnader huvudsakligen har tillkommit, inom
socialnämnden, är:
- På försörjningsstödet för dyra boendelösningar.
- Glappkostnader ökar, fler behöver mer under längre perioder.
- Personalkostnader ökar på grund av högre arbetsbelastning.
- Behov av samordnare för flyktingmottagande.
- Kostnader för speciallösningar inom barn och ungdomsvården.
- Kostnader för lokaler, inventarier och ombyggnader ökar.
Uppskattade områden där kostnader har tillkommit, inom barn och utbildningsnämnden
är:
- Vuxenutbildningens insatser under 2016 för snabbare etablering utöver ordinarie
etableringsersättning; påbyggnad SFI, praktikutbildningar/yrkeskoppling samt
nya special- och snabbspår.
- Volymer för grundskola och gymnasieskola under 2015 och 2016 ökar, enligt
befolkningsprognos. Här inkluderas förluster för utebliven ersättning från
anvisningskommuner.
- En kraftig utökning av modersmåls- och studiehandledning för förskola,
grundskola och gymnasieskola.
Att exakt identifiera kostnader för respektive post är mycket svårt, eftersom kostnader i
många fall är överlappande och kan förändras över tid. Uppskattningar utifrån
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag
Kommunfullmäktige

2016-01-13

forts. § 11
punkterna ovan visar dock att socialnämnden har många delar av omgående stöd när
personer anländer till kommunen och att barn- och utbildningsnämndens insatser har
mer av insatser på något längre sikt, som inträffar successivt. En fördelning där
socialnämnden tilldelas 60 procent och barn- och utbildningsnämnden 40 procent tycks
därför, åtminstone initialt, vara en rimlig fördelning.
Enligt Rådet för kommunal redovisning (RKR) bör inkomsten periodiseras antingen
med en jämn fördelning fr.o.m. december 2015 (regeringsbeslut om regleringsbrev för
anslaget 1:5 inom UO25) eller från den månad 2015 när kommunen eller landstinget
bedömt att kostnaderna för flyktingsituationen började öka i betydande omfattning,
t.o.m. 2016. Bidragets storlek samt hur periodiseringen har skett ska framgå av not till
resultaträkningen. Bidraget ska i resultaträkningen klassificeras som generellt.
I dagsläget är det svårt att härleda de kostnader som uppstått 2015. En periodisering
med jämn fördelning från och med december 2015 tom december 2016 skulle innebära
att de 36 mkr fördelas med 2,7 mkr 2015 och 33,3 mkr 2016.
För tertial 1 2016 innebär det 11,1 mkr i generellt statsbidrag, vilket föreslås fördelas till
socialnämnden respektive barn- och utbildningsnämnden som ett utökat kommunbidrag.
Med fördelningen mellan socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden som anges
ovan skulle det innebära 6,7 mkr till socialnämnden och 4,4 mkr till barn- och
utbildningsnämnden under tertial 1. Fördelningsandelarna utvärderas därefter samt om
även andra nämnder kan beröras, för att se om en justering skulle behövas, inför tertial 2
och tertial 3.
Allt ovanstående gäller under förutsättning att riksdagen beslutar enligt med regeringens
förslag.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens protokoll 2015-12-16 § 370.
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2015-12-03.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att fördela statens ökade fördelning av stöd för ökat
flyktingmottagande till nämnderna under 2016, samt
att fördelningen av de 11,1 mkr för det första tertialet under 2016 sätts till 60 procent
för socialnämnden och 40 procent för barn och utbildningsnämnden, med utvärdering
inför tertial 2 och 3 under 2016.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag
Kommunfullmäktige

2016-01-13

Vid protokollet
Annica Åberg
Justerat 2016-01-18
Alf Gillberg, Mikael Staxäng, Annelie Högberg
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2016-01-18 intygar
Annica Åberg
Expedierat 2016-01-19
Socialnämnden
Barn och utbildningsnämnden
Kommunledningskontoret ekonomiavdelningen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse

1(3)

Kommunledningskontoret

2015-12-03

Handläggare

Utredare Kristoffer Karlsson
Telefon 0522-69 60 75
kristoffer.j.karlsson@uddevalla.se

Regeringens fördelning av stöd till kommuner och landsting för
ökat flyktingmottagande
Sammanfattning

Regeringen lämnade den 12 november en ändringsbudget till riksdagen med förslag om
ändringar i statens budget för 2015, efter överenskommelse med de fyra borgerliga
partierna. Regeringen föreslår att utgifterna i budgeten för 2015 utökas och att en
summa av 9,8 miljarder kronor ska tillföras som en engångsbetalning till kommuner och
landsting för att hantera den rådande flyktingsituationen. Anslaget får användas för
bidrag till kommuners och landstings hantering av flyktingsituationen för att minska
trycket på den kommunala ekonomin. Medlen avses även täcka kostnader som förväntas
uppstå under 2016. I Uddevalla kommuns fall handlar engångsutbetalningen om en
summa på 36 miljoner kronor som ett generellt statsbidrag, vilken sedan fördelas inom
kommunen som utökat kommunbidrag till nämnderna.
De största utgifterna inom kommunen, på grund av ökningen i flyktingmottagandet har
tillkommit inom socialnämndens och barn- och utbildningsnämndens
verksamhetsområden. Fördelningen av medel föreslås därför också koncentreras till
dessa två nämnder.
Uppskattade områden där kostnader huvudsakligen har tillkommit, inom
socialnämnden, är:
 På försörjningsstödet för dyra boendelösningar.
 Glappkostnader ökar, fler behöver mer under längre perioder.
 Personalkostnader ökar på grund av högre arbetsbelastning.
 Behov av samordnare för flyktingmottagande.
 Kostnader för speciallösningar inom barn och ungdomsvården.
 Kostnader för lokaler, inventarier och ombyggnader ökar.
Uppskattade områden där kostnader har tillkommit, inom barn- och
utbildningsnämnden är:
 Vuxenutbildningens insatser under 2016 för snabbare etablering utöver ordinarie
etableringsersättning; påbyggnad SFI, praktikutbildningar/yrkeskoppling samt
nya special- och snabbspår.
 Volymer för grundskola och gymnasieskola under 2015 och 2016 ökar, enligt
befolkningsprognos. Här inkluderas förluster för utebliven ersättning från
anvisningskommuner.
 En kraftig utökning av modersmåls- och studiehandledning för förskola,
grundskola och gymnasieskola.

Dnr KS

2015/00657

Tjänsteskrivelse

2(3)

Kommunledningskontoret

2015-12-03

Att exakt identifiera kostnader för respektive post är mycket svårt, eftersom kostnader i
många fall är överlappande och kan förändras över tid. Uppskattningar utifrån
punkterna ovan visar dock att socialnämnden har många delar av omgående stöd när
personer anländer till kommunen och att barn- och utbildningsnämndens insatser har
mer av insatser på något längre sikt, som inträffar successivt. En fördelning där
socialnämnden tilldelas 60 procent och barn- och utbildningsnämnden 40 procent tycks
därför, åtminstone initialt, vara en rimlig fördelning.
Enligt Rådet för kommunal redovisning (RKR) bör inkomsten periodiseras antingen
med en jämn fördelning fr.o.m. december 2015 (regeringsbeslut om regleringsbrev för
anslaget 1:5 inom UO25) eller från den månad 2015 när kommunen eller landstinget
bedömt att kostnaderna för flyktingsituationen började öka i betydande omfattning,
t.o.m. 2016. Bidragets storlek samt hur periodiseringen har skett ska framgå av not till
resultaträkningen. Bidraget ska i resultaträkningen klassificeras som generellt.
I dagsläget är det svårt att härleda de kostnader som uppstått 2015. En periodisering
med jämn fördelning från och med december 2015 tom december 2016 skulle innebära
att de 36 mkr fördelas med 2,7 mkr 2015 och 33,3 mkr 2016.
För tertial 1 2016 innebär det 11,1 mkr i generellt statsbidrag, vilket föreslås fördelas till
socialnämnden respektive barn- och utbildningsnämnden som ett utökat kommunbidrag.
Med fördelningen mellan socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden som anges
ovan skulle det innebära 6,7 mkr till socialnämnden och 4,4 mkr till barn- och
utbildningsnämnden under tertial 1. Fördelningsandelarna utvärderas därefter samt om
även andra nämnder kan beröras, för att se om en justering skulle behövas, inför tertial 2
och tertial 3.
Allt ovanstående gäller under förutsättning att riksdagen beslutar enligt med regeringens
förslag.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2015-12-03.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att fördela statens ökade fördelning av stöd för ökat
flyktingmottagande till nämnderna under 2016.

Dnr KS 2015/00657

Tjänsteskrivelse

3(3)

Kommunledningskontoret

2015-12-03

att fördelningen av de 11,1 mkr för det första tertialet under 2016 sätts till 60 procent
för socialnämnden och 40 procent för barn- och utbildningsnämnden, med utvärdering
inför tertial 2 och 3 under 2016.

Peter Larsson
Kommundirektör

Expediera till
Socialnämnden
Barn- och utbildningsnämnden

Kristoffer Karlsson
Utredare

Dnr KS 2015/00657

