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Fördelning av medel för att hantera den rådande
flyktingsituationen
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner kommunledningsförvaltningens förslag till
fördelning av de statliga medlen för att hantera den rådande flyktingsituationen.
Återkoppling om hur pengarna har använts och vilket utfallet är av åtgärderna
sker till kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Regeringen lämnade den 12 november 2015 en ändringsbudget till riksdagen där
utgifterna i budgeten för 2015 ökas för att kunna hantera den rådande
flyktingsituationen. Ljungby kommun tillförs utifrån detta beslut 20,3 miljoner
kronor avsedda för verksamhetsåren 2015 och 2016.
Med anledning av detta beslutade kommunstyrelsen 2015-11-24 att ge
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram förslag till fördelning av
dessa medel.
Enligt Rådet för kommunal redovisning (RKR) ska kommunen sträva efter att
uppnå en god matchning mellan intäkter och kostnader, dvs. att det finns en
tydlig koppling mellan intäkter och identifierbara kostnader.
Kommunledningsförvaltningens förslag till fördelning
I samråd med ekonomichefen föreslår undertecknad att bidraget periodiseras
med 25 procent för år 2015 och 75 procent för år 2016. Motivet för detta är att
kommunens kostnader till följd av flyktingsituation började öka redan under
hösten 2015.
Periodisering
2015

5 075 tkr

2016

15 225 tkr

Totalt

20 300 tkr

KOSTNADER 2015 (tkr)
Barn- och utbildningsförvaltningen
Merkostnader barn/ungdomar med permanent uppehållstillstånd (PuT) 1 846
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Merkostnader barn/ungdomar utan PuT
Merkostnad asylsökande

1 438
67

Totalt

3 351

Avsatt för 2015

5 075

Förstärkning av resultat 2015

1 724*

* Tekniska förvaltningen har aviserat extra kostnader för utredning av lokaler
för skola, förskola, HVB-hem samt evakueringsboenden på ca 700 tkr vilket
eventuellt kan eftersökas hos Migrationsverket. Om detta inte skulle gå bör
tekniska förvaltningen kompenseras med ca 700 tkr från ovanstående medel.
Förstärkningen av 2015 års resultat blir i det fallet istället ca 1 000 kr.
KOSTNADER, ÅTGÄRDER, AKTIVITETER 2016 (TKR)
Kommunstyrelsen
Integrationssamordnare (helår 600 tkr) 10 månader

500

Utbildning, föreläsningar om integration

300

Arbetsmarknadsåtgärder

1 000

Totalt inom kommunstyrelsen

1 800

Tekniska nämnden
Lokalförsörjning 2, 0 tjänst

1 200

Barn- och utbildningsförvaltningen
Merkostnader barn/ungdomar med permanent uppehållstillstånd (PuT) 1 846
Merkostnader barn/ungdomar utan PuT

726

Merkostnad asylsökande

190

Förstärkning på Sunnerbogymnasiet

2 500

Totalt inom barn- och utbildningsförvaltningen

5 262

Kultur- och fritidsnämnden
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Sagomuseet

40

Bokbuss

30

Musikskolan aktiviteter på asylboende

40
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Musikskolan, projekt

50

Föreningsstöd integrationsinsatser

500

Mötesplats för människor med olika nationalitet

1 000

Barnaktiviteter t ex Ljungbergsmuseet

50

Festival, motverka främlingsfientlighet

30

Totalt Kultur- och fritidsnämnden

1 740

Socialnämnden
Icke återsökningsbara kostnader (Kåranäs)

1 000

Ljungbybostäder
Projektledare bostadssocial satsning

400

Totalt för 2016

11 402

Totalt avsatt för 2016

15 225

Till oförutsett/ förstärkning av 2016 års resultat

3 823

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen godkänner
kommunledningsförvaltningens fördelning av de statliga medlen för att hantera
den rådande flyktingsituationen.
Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-01-20.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2016-01-26 § 8.
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