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Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum:
Protokollsutdrag 2020-05-19

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 198

Skrivelse till staten om uteblivna medel från
Migrationsverket

KSN-2020-01010

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskottföreslår kommunstyrelsen besluta

1. att avge skrivelse enligt ärendets bilaga 1.

Beslutsgång

Ordförande ställer föreliggande förslag mot avslag och finner att arbetsutskottet
bifaller detsamma.

Sammanfattning

Mot bakgrund av ett initiativärende kring beviljad men ej utbetald ersättning från
Migrationsverket för vissa särskilda kostnader tillhörande nyanländabeslutade
kommunstyrelsen den 15 april 2020 §99 att uppdra till kommunledningskontoret att ta
fram en skrivelse i enlighet med initiativet och återkomma till kommunstyrelsen senast
juni 2020.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad den 28 april 2020
Bilaga 1, förslag till skrivelse daterad 27 april 2020
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Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala  

Besöksadress: Stationsgatan 12 

Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 

www.uppsala.se  
Click or tap here to enter text. 

Skrivelse till staten om uteblivna medel från 
Migrationsverket  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

1. att avge skrivelse enligt ärendets bilaga 1. 

 

Ärendet 

Mot bakgrund av ett initiativärende kring beviljad men ej utbetald ersättning från 
Migrationsverket för vissa särskilda kostnader tillhörande nyanlända beslutade 

kommunstyrelsen den 15 april 2020 § 99 att uppdra till kommunledningskontoret att ta 
fram en skrivelse i enlighet med initiativet och återkomma till kommunstyrelsen senast 
juni 2020. 

Beredning 

Ärendet har beretts av kommunledningskontoret. Barn-, jämställdhets- och 

näringslivsperspektiven är inte relevanta i ärendet. 

Föredragning 

Enligt förordning (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar får 
Migrationsverket, i mån av tillgång på medel, lämna ersättning till kommuner för 
särskilda kostnader för mottagandet av vissa nyanlända. Migrationsverket har ett årligt 
avsatt belopp att fördela till de kommuner som ansöker om medel och uppfyller 

villkoren.  

Migrationsverket har beviljat Uppsala kommun ersättning för insatser om 7,6 miljoner 
kronor för år 2019 enligt förordningen. På grund av medelsbrist får kommunen endast 

600 000 kronor av det beviljade ersättningsanspråket av Migrationsverket. 

Kommunledningskontoret  Datum: Diarienummer: 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsens 2020-04-28 KSN-2020-01010 

  
Handläggare:  

Anna Malmström 

 

 
 

mailto:kommunledningskontoret@uppsala.se
http://www.uppsala.se/
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I en skrivelse till Morgan Johansson på Justitiedepartementet (ansvarigt statsråd för 
Migrationsverket) och Åsa Lindhagen på Arbetsmarknadsdepartementet (ansvarigt 
statsråd för integration och för den aktuella förordningen), framför Uppsala kommun 

att åtgärder bör vidtas att denna situation inte ska kunna uppstå. Effekten av 
ersättningsregelverkets nuvarande utformning blir att kommunerna tvingas ta 
kostnader som staten ska ta ansvar för. Kommunernas möjlighet till ekonomisk 
planering och framförhållning begränsas. Det är viktigt att staten och kommunernas 
integrationsarbete fungerar effektivt och tillitsfullt.  

Ekonomiska konsekvenser 

Inte aktuellt i föreliggande ärende. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad den 28 april 2020 

• Bilaga 1, förslag till skrivelse daterad 27 april 2020 

 

 

Kommunledningskontoret 

 

Joachim Danielsson Ingela Hagström 

Stadsdirektör Utvecklingsdirektör 
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Utebliven ersättning för vissa särskilda 
kostnader tillhörande nyanlända 

Enligt förordning (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar får 
Migrationsverket, i mån av tillgång på medel, lämna ersättning till kommuner för 

särskilda kostnader för mottagandet av vissa nyanlända. Migrationsverket har ett årligt 

avsatt belopp att fördela till de kommuner som ansöker om medel och uppfyller 

villkoren.  

Under 2019 ansökte Uppsala kommun om ersättning enligt 32 § i ovan nämnda 
förordning. Migrationsverket beviljade Uppsala kommun ersättning för insatser om en 

kostnad av 7,6 miljoner kronor. På grund av medelsbrist får dock Uppsala kommun 
endast 600 000 kronor av det beviljade ersättningsanspråket.  

För att kunna uppnå – och upprätthålla – en tillitsfull samverkan mellan statliga 
myndigheter och kommuner bör åtgärder vidtas för att situationer som denna inte ska 

kunna uppstå. Kommunerna bör rimligen få veta på förhand och med säkerhet vilka 

kostnader staten kommer att ersätta kommunerna för. Kommunernas möjlighet till 
ekonomisk planering och framförhållning blir begränsad när ersättningarna från staten 

beror dels på hur mycket medel som har tillförts en viss anslagspost under ett visst år, 

och dels på i vilken utsträckning andra kommuner har ansökt om ersättning från 
samma pott.  Sju miljoner är en ansenlig summa pengar som Uppsala kommun, i detta 
fall, hade räknat med att erhålla från Migrationsverket. Att dessa kostnader istället 
vältras över på kommunen är oacceptabelt.  

Tillit utgör en grundsten i ett effektivt samarbete. Givet de utmaningar Sverige står 
inför avseende integrationen torde det ligga i hela samhällets intresse att samarbetet 

mellan stat och kommun i dessa frågor fungerar effektivt. 

 

Kommunstyrelsen Datum: Diarienummer: 

Skrivelse 2020-04-27 KSN-2020-01010 

 

Handläggare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson  
 

Anna Malmström justitiedepartementet.registrator@regeringskansliet.se  

 Jämställdhetsminister Åsa Lindhagen 

 arbetsmarknadsdepartementet.registrator@regeringskansliet.se  

 Kopia till: 

 Generaldirektör Mikael Ribbenvik 

 migrationsverket@migrationsverket.se 

 Sveriges kommuner och regioner 

 info@skr.se 

mailto:kommunledningskontoret@uppsala.se
http://www.uppsala.se/
mailto:justitiedepartementet.registrator@regeringskansliet.se
mailto:arbetsmarknadsdepartementet.registrator@regeringskansliet.se
mailto:migrationsverket@migrationsverket.se
mailto:info@skr.se
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Kommunstyrelsen 

 

 

Erik Pelling   Lars Niska 
Ordförande   Sekreterare 


	Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott
	§ 198
	Skrivelse till staten om uteblivna medel från Migrationsverket
	Beslut
	Beslutsgång
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag


	13. Skrivelse till staten om uteblivna medel från Migrationsverket
	Skrivelse till staten om uteblivna medel från Migrationsverket
	Bilaga 1 skrivelse om uteblivna medel från Migrationsverket


