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Kommunfullmäktige

Nr 107. Interpellation av Mohamad Hassan (L) om hantering av

extra medel från staten (KSN-2016-1270)

Regeringen har i vårbudgeten aviserat ett statligt bidrag om 10 miljarder kronor till kommuner
och landsting. För Uppsalas del handlar det om ett extra statligt bidrag på drygt 130 miljoner
kronor. Senast staten betalade ut ett sådant stort statligt bidrag var i samband med
flyktingsströmmen 2015. Då beslutade regeringen efter en sexpartiöverenskommelse om bidrag
till kommunerna på 9 miljarder kronor. För Uppsalas del handlade det om ett bidrag om 119
miljoner kronor som syftade till att få igång ett bättre mottagande och en smidigare integration i
kommunen. De rödgrönas hantering av dessa medel har inte varit särskilt snabb eller
imponerande. Det tog lång tid innan majoriteten tog fram en handlingsplan och en idé för hur
de statliga medlen som var avsedda till flyktingarna skulle användas. Jag är orolig över att
misstaget från 2015 upprepas även 2017 när de 130 miljonerna ska komma. Det finns en
uppenbar risk att pengarna som är avsedda att förstärka välfärden inte når sitt syfte, utan sparas
på hög eller upprätthåller en högkostnad nivå i kommunen. Därför vill jag ställa följande frågor
till kommunstyrelsens ordförande Marlene Burwick:
Hur tänker majoriteten fortsättningsvis använda det särskilda bidraget från 2015 för att förbättra
flyktingmottagandet i Uppsala kommun?
Anser majoriteten att det finns en risk att medlen som är sparade från 2015 kommer att
användas som resultatförstärkring och inte som det var tänkt, för att snabba på
integrationsprocessen i Uppsala?
Statens syfte med de 130 mnkr extra är att stärka välfärden, hur planerar majoriteten att
använda dessa medel?
Mohamad Hassan (L)
Kommunalråd

KOMMUNALRÅD

Svar på interpellation angående hantering av extra
medel från staten
Kommunalrådet Mohamad Hassan (L) ställer i en interpellation frågor kring hur kommunen
kommer att använda sin del av det extra statsbidraget om 10 miljarder för 2017 samt hur
kommunen har förhållit sig till det tillfälliga bidraget kommunen tilldelades i december 2015.
Inledningsvis kan sägas att jag inte delar Mohamad Hassans bakgrund- och
historiebeskrivning. Beslutet om de extra flyktingmiljarderna blev känt den 12 november
2015. En handlingsplan för flyktingmottagande antogs redan i januari 2016 och en
samordnare tillsattes på kommunledningskontoret. Kommunstyrelsens arbetsutskott har efter
detta fått löpande information om arbetet.
Här nedan följer svar på Mohamad Hassans frågor:
Hur tänker majoriteten fortsättningsvis använda det särskilda bidraget från 2015 för att
förbättra flyktingmottagandet i Uppsala kommun?
Cirka 28 miljoner är redan använt. Kommunens delårsbokslut per april, som antas i
kommunfullmäktige i september, kommer att visa på vilka nämnder som har behov av
förstärkning till följd av flyktingmottagande. I övrigt kommer bidraget att användas för att slå
vakt om den sociala välfärden samt att förbättra integrationsprocessen.
Anser majoriteten att det finns en risk att medlen som är sparade från 2015 kommer att
användas som resultatförstärkring och inte som det var tänkt, för att snabba på
integrationsprocessen i Uppsala?
Nej.
Statens syfte med de 130 mnkr extra är att stärka välfärden, hur planerar majoriteten att
använda dessa medel?
Det kommer att framgå i majoritetens mål och budget som antas av kommunfullmäktige i
november.

Marlene Burwick
Kommunstyrelsens ordförande
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