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§91

Integrationsarbetets finansiering efter remiss (KS 2014/430)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fördela den statliga ersättningen för etablering och introduktion för
nyanlända personer enligt förteckning sidan 8 i tjänsteskrivelse integrationsarbetets finansiering
daterad 2016-05-02.
Kommunfullmäktige besluta att fördelningen av stödet avser personer som inträtt i etablering från och
med den 1 januari 2016. Stödet fördelas mellan nämnderna utifrån personens ålder. I det fall personer i
etablering flyttar in/ut från kommunen ska ersättningen för dessa fördelas proportionerligt mellan
nämnderna.
Kommunfullmäktige beslutar att fördela medel för satsningar inom integrationsområdet enligt
följande:
Social- och arbetsmarknadsnämnden tilldelas 1 170 000 kr per år, åren 2016-2018 för satsningen
”Utökad fältverksamhet”.
Social- och arbetsmarknadsnämnden tilldelas 2 950 000 kr per år, åren 2016-2018 för satsningen
”Förstärkt familjestöd”.
Utbildningsnämnden tilldelas 600 000 kr per år, åren 2016-2018 för satsningen ”Ung arena”.
Kultur- och fritidsnämnden tilldelas 223 000 kr för år 2016 samt 445 000 kr per år, åren 2017-2018 för
satsningen ”Sockerbrukets ungdomsverksamhet”.
Kultur- och fritidsnämnden tilldelas 570 000 kr årligen i tre år för satsningen ”Kultur och fritid för
alla”.
Kultur- och fritidsnämnden tilldelas 1 470 000 kr per år, åren 2016-2018 för satsningen ”Förstärkt
föreningsbidrag”.
Kultur- och fritidsnämnden tilldelas 110 000 kr år 2016 för satsning ”Språkstudio och medier på andra
språk”.
Kultur- och fritidsnämnden tilldelas 150 000 kr för satsningen ”Simskola för icke simkunniga
gymnasieungdomar”.
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Barn- och skolnämnden tilldelas 770 000 kr per år, åren 2016-2018 för satsningen ”SkolFam”.
Kommunstyrelsen tilldelas 300 000 kr år 2016 för satsning ”Jämlikt arbetsliv”.
Kommunstyrelsen tilldelas 100 000 kr år 2016 för satsning ”En mer välkomnande kommun”.
Tillväxt Lidköping AB beviljas 1 164 000 kronor avseende ansökan om projekt ”Jobbskapande
integration”.
Medel anvisas från avsatta medel, de så kallade fonderna ”Nimbus, ”Nova” samt ”integrationsfonden”.
Protokollsanteckning
Bertil Jonsson (M) lämnar som företrädare för allianspartierna (M, C, L och KD) in en
protokollsanteckning, se protokollsbilaga 6.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 25 maj 2016 att återrapportering sker halvårsvis till kommunstyrelsen.
Kommunen erhåller ersättning för mottagande av nyanlända som omfattas av etablering. Från och med
år 2016 höjs ersättningen till kommunerna. Ersättningen är en merkostnadsersättning och är bland
annat ämnad för att underlätta bosättning, erbjuda svenska för invandrare, SFI, samt för att täcka
merkostnader inom skola/utbildning. Förslag till fördelning av den statliga ersättningen har upprättats i
syfte att resurserna så långt som möjligt ska användas i gängse verksamhetsprocesser och på så sätt
skapa bättre förutsättningar för goda och jämlika livsvillkor samt integration.
De avsatta medlen, tidigare benämnda fonderna Nimbus och Nova, ska komma till nytta. Förslag till
satsningar har tagits fram och beretts inom TSI-organisationen och genom ett remissförfarande där
berörda nämnder fått möjlighet att yttra sig. Under remisstiden har en ansökan om projektmedel för
insatser inom jobbskapande integration. En prioritering av satsningarna har gjorts och de bedöms
påverka integrationen genom att stärka förutsättningarna för goda och jämlika livsvillkor.
Vid föredragningen av ärendet på kommunstyrelsens sammanträde 25 maj 2016 informerades
kommunstyrelsens ledamöter om att det vid tidpunkten för mötet råder oklarhet kring hur många
klienter Social & Arbetsmarknads integrationsenhet arbetar med. Avsikten är att gå till botten med
frågan och återkomma till kommunstyrelsen med svar på frågan.
I ärendet yttrar sig Kjell Hedvall (S), Bertil Jonsson (M), Kristina Classon (M), Claes-Göran Borg (V),
Göran Larsson (MP), Rasmus Möller (M), Kerstin Bengtsson (SD) och Roger Ahlén (S).

Yrkanden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
Page 2 of 4

MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum

Kommunfullmäktige

2016-06-20

Kjell Hedvall (S), Claes-Göran Borg (V), Göran Larsson (MP) och Kerstin Bengtsson (SD) yrkar
bifall till kommunstyrelsens förslag.

Expedieras till
Social- och arbetsmarknadsnämnden
Utbildningsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Barn- och skolnämnden
Kommunstyrelsen
Tillväxt Lidköping AB

Beslutsunderlag
















KS § 116 Integrationsarbetets finansiering efter remiss
Tjänsteskrivelse integrationsarbetets finansiering efter remiss - rättad
KSAU § 125 Integrationsarbetets finansiering efter remiss
Bilaga satsningar - översikt 20160503
Revidering satsning jämlik rekrytering till jämlikt arbetsliv
Projekt Jobbskapande integration
KSAU § 44 Integrationsarbetets finansiering
BSN § 41 Integrationsmedel
Bilaga till BSN § 41 Skrivelse från Alliansen ang integrationsarbetet
SAN § 34 Integrationsarbetets finansiering
SAN tjänsteskrivelse Integrationsarbetets finansiering
UTN § 36 Yttrande i remiss från KS § 44 om integrationens finansiering
VON § 27 Remissyttrande över Integrationsarbetets finansiering
KFN §24, Remissyttrande - Integrationsarbetets finansiering
KFN Protokollsanteckning avseende punkten 6 Remissyttrande - Integrationsarbetets
finansiering
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Protokollsanteckning
Ä r ende

nr

vid kommunstyrelsens sammanträde

Kvarvarande medel som finns avsatta för Integration och balanserade överskott
från boendena Nimbus och Nova föreslås fördelade
ut till ett antal av
kommunens olika nä m nder. Det fördelade beloppet är 25 227 tkr.
Avsä t tningarna är därmed nästan helt ianspråktagna.
Sammantaget kan sägas att det är bra att avsättningarna upplöses.
rätteligen aldrig ha gjorts.

Dessa skulle

Dock finns det anledning att påpeka nå g ra saker. En mycket stor del av de medel
som fördelas går till de olika nä m ndernas ordinarie verksamhet. I nå g ra stycken
är det till särskilda insatser som kan motiveras av flyktingmottagningen och i
något fall går medlen till sådant som
av aktuell nä m nd.
Det är alltid en betydande risk när medel i särskild ordning tillförs till en
verksamhet som endera är en del av förvaltningens/nämndens
normala
verksamhet eller som ansluter till denna. Ett ytterligare utrymme för
förbrukning uppkommer i verksamhetsområ d et och kostnaderna stiger utan att
egentlig nytta kan på v isas. Dessutom blir alltför ofta den ökade
kostnadsvolymen permanent, vilket innebär en långsiktig kostnadsö k ning.
Vi konstaterar också att den politiska prioriteringen i inledningsskedet har
saknats i ärendet.
Vi hemställer om att denna protokollsanteckning får fogas till protokollet.
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