Kommunstyrelsen

Utdrag ur
PROTOKOLL
2018-03-19

§ 38
Ombudgetering av medel för flyktingsamordning från kommunstyrelsen till
socialnämnden
KS-2018/81
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att flytta över 400 000 kronor för flyktingverksamhet från kommunstyrelsens budget till
socialnämndens budget
att flytta över 600 000 kronor för flyktingverksamhet (verksamhetsblock 6) till verksamhet
säkerhet och beredskap (block 2)
att i arbetet med framtagande av mål och budget 2019 beakta ombudgeteringen.
Sammanfattning av ärendet
Ärendet rör ett förslag om att de medel som är budgeterade till kommunstyrelsen för
perioden 2018-2021 för flyktingsamordning enligt bosättningslagen övergår till
socialnämnden och verksamheten för säkerhet och beredskap.
Underlag i ärendet
Beslut från arbetsutskottet, § 39, 2018-03-05 och tjänsteskrivelse 2018-01-22 har varit
utsända.

Expedieras till:
Akten

Expedierat av Siobhán Górny 2018-04-03

Sida 1 av 3

Handläggare
Åsa Franzén
kanslichef

Tjänsteskrivelse
Datum
2018-01-22

Diarienummer
KS-2018/81

Kommunstyrelsen

Ombudgetering av medel för flyktingsamordning
KS-2018/81
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att flytta över 400 000 för flyktingverksamhet från kommunstyrelsens budget till
socialnämndens budget
att flytta över 600 000 för flyktingverksamhet (verksamhetsblock 6) till verksamhet säkerhet
och beredskap (block 2)
att i arbetet med framtagande av mål och budget 2019 beakta ombudgeteringen.
Sammanfattning
Ärendet rör ett förslag om att de medel som är budgeterade till kommunstyrelsen för
perioden 2018-2021 rörande flyktingsamordning enligt bosättningslagen övergår till
socialnämnden samt verksamheten för säkerhet och beredskap.
Bakgrund
I och med bosättningslagens 1 ikraftträdande den 1 mars 2016 etablerades under samma år
temporärt verksamhet för flyktingsamordning under kommunstyrelsen. Den 1 januari 2017
övergick det praktiska arbetet med flyktingmottagande enligt bosättningslagen till
socialnämnden. Medel för de samordnande strategiska funktionerna för flyktingsamordning,
frivilligsamordning samt kostnader för bostadsanpassning och vissa tolkutgifter bibehölls
under kommunstyrelsen.
Reglemente för kommunstyrelse och nämnder i Knivsta kommun (antaget av
kommunfullmäktige 12 februari 2015, § 21) anger att socialnämnden tillika
arbetsmarknadsnämnd leder och ansvarar för verksamheten för flyktingmottagande. Mot
bakgrund av detta föreslås de att för 2018 budgeterade medel om 400 tkr för
flyktingsamordning enligt bosättningslagen övergå till socialnämnden.
Resterande medel om 600 tkr föreslås flyttas över till verksamheten säkerhet och beredskap.
Detta med anledning av det förändrade säkerhetsläget och ökade kraven inom området.
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Lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning
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Ur Mål och budget 2018 och planeringsramar 2019-2021
Kommunstyrelsen 2017
KF Plan
Budget
2018
2018
Flykting
1453
1482
1000

Plan 2019

Plan 2020

700

400

Plan
2021
0

Ekonomisk konsekvensanalys
Eftersom förslaget innebär att både intäkter och kostnader flyttas över påverkas inte
kommunstyrelsens ekonomiska resultat varken positivt eller negativt.
Barnkonsekvensanalys
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.

Lena Fransson
kommundirektör
Beslutet ska expedieras till:
Akten
Kommunstyrelsen
Socialnämnden
Åsa Franzén
Mats Elgström Ståhl
Dan-Erik Pettersson
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Barnchecklista inför beslut

1. Påverkar beslutet barn?
Enligt FN är alla under 18 år att
betrakta som barn

Ja

Nej

Förklara oavsett svar.
Beslutet kan påverka barn. Verksamheten avser bosättningslagen som framför allt är
vuxna, men familjer förekommer.

Om, ja fortsätt med frågorna.
2. Hur har barns bästa beaktats?
Ja. Verksamheten fortsätter under 2018, men med viss begränsning.
3. Beskriv eventuella intressekonflikter.

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett?
Ja

Nej

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument
Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram
samt hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats.

