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Kommunstyrelsen

Fördelning av statliga engångsmedel
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
av de statliga engångsmedlen om 89,7 miljoner kronor.
att avsätta 70 000 000 kronor till utbildningsnämnden,
att avsätta 3 200 000 kronor till arbetsmarknadsnämnden, samt
att avsätta 657 000 kronor till kulturnämnden
Ärendet
Det generella statsbidraget, som regeringen fördelade till kommunerna för att förstärka
välfärden i samband med det stora flyktingmottagandet, uppgick för Uppsala kommuns del
till 118 837 582 kronor. Kommunstyrelsen har genom olika beslut hittills fördelat 29 487 000
kronor. Återstår därmed för kommunstyrelsen att besluta om fördelning av 89 350 582
kronor.
Föredragning
Under hösten 2015 har Sverige och Uppsala kommun mött ett ökat antal asylsökande, nyanlända
med uppehållstillstånd samt ensamkommande barn. Kommunen har hanterat och klarat av
volymförändringen men rådande situation innebär att en omställning krävs för kommunens
möjlighet att fullt kunna leva upp till de åtaganden som kommunen har.
De kommande åren kommer gruppen nyanlända att öka i Uppsala kommun, i takt med att de
personer som nu är asylsökande i riket får uppehållstillstånd. Under 2016 kommer 616 personer
anvisas för boende i kommunen. Till det kan ett förväntat ökat antal mottagna anhöriga läggas,
utöver de som bor i Uppsala idag.
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Kommunen får schablonersättning för asylsökande och personer med permanent uppehållstillstånd utöver schablonersättningen återsöker kommunen även ersättning för specifika insatser
till asylsökande, nyanlända samt ensamkommande barn. De specifika insatserna kan handla om
insatser för god man, bostadsanpassning, funktionshinderomsorg med mera. Dock är kommunens
kostnader högre än de kostnader som ska täckas med schablonbeloppet.

Kommunen har erhållit ett engångsbidrag om 118,8 mnkr. 29,5 mnkr är fördelade enligt
tidigare beslut. Den större fördelningen av engångsbidragen har inväntat bättre underlag och
information om var kostnaderna uppstår. Baserat på delårsbokslutet i april och analysen av
densamma, föreslås härmed att ytterligare 73 857 000 kr fördelas enligt nedan:
•
•
•

Utbildningsnämnden 70 000 tkr
Arbetsmarknadsnämnden 3 200 tkr
Kulturnämnden 657 tkr

Baserat på utbildningsnämndens analys prognostiseras antalet elever vara 1 500 elever fler för år
2016 än den beslutade budgetfördelningen som gjordes inför år 2016. Av dessa avser 1 000 elever
asylsökande elever där statens schablonersättning inte till fullo täcker kostnaderna. Enligt
Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) beräkning är kostnaderna för dessa elever 27 mnkr
mer är schablonersättningen. De övriga 500 eleverna avser folkbokförda elever, dvs i budgetberäkningen prognosticerades att antalet folkbokförda elever skulle vara 500 elever färre än den
uppdaterade befolkningsprognosen för år 2016, kostnaden för dessa elever beräknas uppgå till 43
mnkr.
Arbetsmarknadsnämnden har beräknat att de kortsiktiga lösningarna, för att hantera den ökade
behovet av boende för flyktingar, kommer att innebära ökade kostnader för nämnden motsvarande
3,2 mnkr som inte täcks av ersättningen från staten.
Kulturnämnden har beräknat att kostnaderna för att hantera fritidsaktiviteter för asylsökande barn
uppgår till 657 tkr mer än ersättningen från staten.

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet innebär att av det statliga anslaget återstår 15 494 000 kr hos kommunstyrelsen för att
hantera ytterligare initiativ under hösten.

Kommunledningskontoret

Joachim Danielsson
Stadsdirektör

Christoffer Nilsson
Chef kommunledningskontoret

