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Svar på initiativärende angående skrivelse till 
staten om uteblivna medel från 
Migrationsverket från Jonas Segersam (KD)  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att uppdra till kommunledningskontoret att ta fram en skrivelse i enlighet med 

initiativet och återkomma till kommunstyrelsen senast juni 2020.  

 

Ärendet 

Jonas Segersam (KD) yrkar i ett initiativärende vid kommunstyrelsens sammanträde 

den 11 mars 2020 att på lämpligt sätt enligt ovan påtala för staten det omöjliga i att 

bedriva verksamhet utan att kunna lite på att statliga myndigheter gör vad som är 
utlovat.  
 

Beredning 

Ärendet har beretts av kommunledningskontoret.  

Barn-, jämställdhets- och näringslivsperspektiven bedöms inte relevanta med 

föreliggande förslag till beslut.  

Föredragning 

De avslag på ersättningar som har delgivits Uppsala kommun från Migrationsverket 
grundar sig i lydelserna i ersättningsförordningen. Initiativet påpekar dock en brist i 
Migrationsverkets faktiska implementering av förordningen, och det kan finnas skäl att 

se över denna. Initiativet bedöms mot bakgrund av detta vara rimligt och 
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kommunledningskontoret föreslås därför ta fram en skrivelse och återkomma till 
kommunstyrelsen senast i juni 2020.  

Ekonomiska konsekvenser 

Inte aktuellt i detta ärende.  

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 7 april 2020 

• Bilaga 1, initiativärende angående skrivelse till staten om uteblivna medel från 

Migrationsverket från Jonas Segersam (KD) 
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Joachim Danielsson Ingela Hagström 
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Initiativ angående skrivelse till staten om uteblivna medel från 

Migrationsverket 

Kommunstyrelsen, Uppsala 2020-02-28 

På Socialnämndens sammanträde den 26 februari framkom i ärendet om årsbokslut att 

Uppsala kommun inte får 7 miljoner kronor som Migrationsverket redan beviljat (”Ersättning 

för vissa särskilda kostnader tillhörande nyanlända”). Migrationsverket har ett årligt avsatt 

belopp att fördela till de kommuner som ansöker om och uppfyller villkoren. Eftersom man 

beviljat mer än som finns täckning för får Uppsala kommun bara utbetalt 0,6 miljoner kronor 

av beviljade 7,6 miljoner. 

Det är minst sagt anmärkningsvärt att en myndighet kan utebli med beviljade medel på detta 

sätt. Det innebär i praktiken att ännu mer statligt ansvar knuffas till kommunerna utan att vi i 

vår tur har en rimlig chans att anpassa budgeten efter detta.  

Socialnämndens resultat för 2019 landade nu på minus 25 miljoner kr, istället för som annars 

minus 18 miljoner.   

Vi anser att Uppsala kommun kraftfullt måste agera gentemot staten och påtala den omöjliga 

situation det innebär för kommunen att bedriva verksamhet när inte förutsättningarna i form 

av statens agerande är förutsägbara. Detta kan ske exempelvis genom en skrivelse direkt till 

regeringen, eller genom en anmälan till riksrevisionen, eller ett agerande inom SKR – allt 

efter vad som bedöms vara den effektivaste vägen. 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår vi Kommunstyrelsen  

att på lämpligt sätt enligt ovan påtala för staten det omöjliga i att bedriva verksamhet utan att 

kunna lita på att statliga myndigheter gör vad som är utlovat. 

 

Jonas Segersam (KD)   
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