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 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

Fördelning mellan nämnder av schablonersättning för nyanlända 
flyktingar 

Förslag till beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta 
 
att  anta förslag till fördelning av erhållen schablonersättning mellan verksamheterna från och 
med 1 januari 2015,  
 
att  50 procent av erhållen schablonersättning för barn och unga 0 – 19 år utbetalas till 
utbildningsnämnden och resterande utbetalas till arbetsmarknadsnämnden samt 
 
att  hela schablonersättningen för vuxna från 20 år utbetalas till arbetsmarknadsnämnden 
 
 
Sammanfattning 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har ansvar för mottagande av nyanlända flyktingar 
och  erhåller schabloniserade ersättningar för etablering och introduktion. En viss fördelning 
har skett till andra nämnder som haft särskilda introduktionsinsatser. Den modell som hittills 
varit bygger på att berörd nämnd i samband med årsbokslutet lämnar uppgifter om hur många 
barn och unga som tagits emot i pedagogisk verksamhet och en reglering sker utifrån ett 
fastställt belopp per barn. Modellen är administrativt otymplig och ger inget bra underlag för 
nämndernas prognoser. I samband med att kommunen går in i en ny nämndorganisation 
behövs en ny modell för fördelning av schablonersättningen. 
 
Ärendet 
Kommuner som tar emot nyanlända flyktingar för bosättning får ersättning för etablering och 
introduktion för nyanlända personer. Kommunen får ersättning med ett schablonbelopp som 
fastställs varje år. Schablonbeloppet ska täcka kostnader för etableringsinsatser för nyanlända 
personer som till exempel: 

• mottagande och praktisk hjälp vid bosättning 
• särskilda introduktionsinsatser eller merkostnader i skola, förskola, fritidshem 

och barnomsorg med mera 



• utbildning i svenska för invandrare 
• samhällsorientering 
• tolk 
• andra kommunala insatser för att underlätta etablering i samhället 
• vissa kostnader för ekonomiskt bistånd och administration 

 
För 2014 är schablonersättningen 

• 82 900 kronor för barn samt vuxna som inte har fyllt 65 år 
• 51 900 kronor för vuxna som fyllt 65 år.  

 
Ersättningen beräknas utifrån personens ålder vid utgången av månaden innan utbetalning. 
Migrationsverket betalar ut schablonbeloppet under en tvåårsperiod. Första utbetalningen sker 
månaden efter mottagningsdatum. 
 
Olika nämnder ansvarar för etableringsinsatser för nyanlända. Kostnader som nämnder har för 
nyanlända personer som har behov av vård- och behandlingsinsatser, eller service, vård och 
omsorg i ordinärt eller särskilt boende kan återsökas från Migrationsverket. 
Schablonersättningen ska inte täcka sådana kostnader. Inte heller kostnader för 
försörjningsstöd till nyanlända som på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning inte kan 
försörja sig ingår i schablonersättningen utan ska också återsökas. 
 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har ansvaret för mottagande av nyanlända personer 
men har inte ansvaret för att ge alla kommunala etableringsinsatser. Från och med 2015 
kommer utbildningsnämnden att ansvar för särskilda introduktionsinsatser i pedagogisk 
verksamhet från förskola till och med gymnasium. Arbetsmarknadsnämnden ansvara för 
övriga kommunala etableringsinsatser. 
 
Migrationsverket ger ingen vägledning till hur schablonersättningen ska fördelas mellan olika 
nämnder/verksamheter utan det avgör varje kommun. Det förslag som nu tagits fram bygger 
på en uppskattning av kostnadsfördelningen och på undersökning av hur några andra 
kommuner i landet har fördelat ersättningen. Schablonersättningen fördelas olika för barn och 
unga 0 – 19 år och vuxna från 20 år. Utbildningsnämnden kommer att erhålla 50 procent av 
schablonersättningen för barn och unga 0 – 19 år för särskilda introduktionsinsatser i 
pedagogisk verksamhet. Resterande 50 procent ligger kvar på arbetsmarknadsnämnden för 
mottagande, bosättning, försörjningsstöd mm. Schablonersättningen för vuxna fördelas 
mellan arbetsmarknadsnämndens olika verksamheter. 
 
Kontortet för barn, ungdom och arbetsmarknad 
 
 
Jan Holmlund 
T.f. direktör 



0-15 år % Belopp Verksamhet
82 900

mottagande och praktisk hjälp vid bosättning 10% 8 290 Bostadssamordningen el liknande
särskilda introduktionsinsatser* 50% 41 450 CIS, förskola, grundskola, Jollen, Förberedelseklass, Språkskola
utbildning i svenska för invandrare 0
samhällsorientering 0 SFI-skolor/Navet utbildning
tolk 0
andra kommunala insatser för att underlätta etablering i samhället 15% 12 435 Föreningar och projekt
vissa kostnader för ekonomiskt bistånd och administration. 25% 20 725 Försörjningsstöd

100% 82 900

16-19 år % Belopp Verksamhet
82 900

mottagande och praktisk hjälp vid bosättning 10% 8 290 Bostadssamordningen el liknande
särskilda introduktionsinsatser* 50% 41 450 CIS, gymnasieskola, Sprint, Språkskolan
utbildning i svenska för invandrare 0 SFI-skolor/Navet utbildning
samhällsorientering 0 SFI-skolor/Navet utbildning
tolk 0
andra kommunala insatser för att underlätta etablering i samhället 15% 12 435 Föreningar och projekt
vissa kostnader för ekonomiskt bistånd och administration. 25% 20 725 Försörjningsstöd

100% 82 900

20-64 år % Belopp Verksamhet
82 900

mottagande och praktisk hjälp vid bosättning 15% 12 435 Bostadssamordningen el liknande
särskilda introduktionsinsatser* 0
utbildning i svenska för invandrare 35% 29 015 SFI-skolor/Navet utbildning
samhällsorientering 10% 8 290 SFI-skolor/Navet utbildning
tolk 0
andra kommunala insatser för att underlätta etablering i samhället 15% 12 435 Föreningar och projekt
vissa kostnader för ekonomiskt bistånd och administration. 25% 20 725 Försörjningsstöd

100% 82 900

*särskilda introduktionsinsatser eller 
merkostnader i skola, förskola, 
fritidshem och barnomsorg med 
mera, till exempel extra resurslärare 
eller extra sfi 

*särskilda introduktionsinsatser eller 
merkostnader i skola, förskola, 
fritidshem och barnomsorg med 
mera, till exempel extra resurslärare 
eller extra sfi 



65+ % Belopp Verksamhet
51 900

mottagande och praktisk hjälp vid bosättning 15% 7 785 Bostadssamordningen el liknande
särskilda introduktionsinsatser* 0
utbildning i svenska för invandrare 30% 15 570 SFI-skolor/Navet utbildning
samhällsorientering 15% 7 785 SFI-skolor/Navet utbildning
tolk 0
andra kommunala insatser för att underlätta etablering i samhället 15% 7 785 Föreningar och projekt
vissa kostnader för ekonomiskt bistånd och administration. 25% 12 975 Försörjningsstöd

100% 51 900

0-15 år 16-19 år 20-64 år 65+ år
Mottagande och bosättning 10% 10% 15% 15%
CIS ,Förskolan, grundskolan Jollen, Förberedelseklass, SPRINT, Språ 50% 50% 0% 0%
Föreningar och projekt 15% 15% 15% 15%
Försörjningsstöd 25% 25% 25% 25%
SFI-skolor/Navet utbildning 0% 0% 45% 45%

100% 100% 100% 100%
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