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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-02-27
Utskottet för flyktingfrågor
Plats och tid

Sessionssalen, stadshuset tisdag den 27 februari 2018 kl. 13:15 -13:40

Beslutande ledamöter

Leif Pettersson (S)
Ingvar Henriksson (S) tjänstgörande ersättare för Hanna Lindgren (S)
Lars Handegard (V)
Lotta Wedman (MP)
Jan Karlsson (C) ej § 2
HåGe Persson (M)
Roland Johansson (SD)

Ej beslutande ersättare

Övriga närvarande

Tjänstemän

Övriga

Jan Lindström, kommunchef
Jan Sinclair, stöd- och styrningschef
Gunilla Andersson, projektledare
Mikael Müller, verksamhetscontroller
Maria Östgren, kommunsekretare
Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer

§ 2-3

Paragrafer

§ 2-3

Maria Östgren
Ordförande
Leif Pettersson (S)
Justerande
Roland Johansson (SD)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Utskottet för flyktingfrågor

Sammanträdesdatum

2018-02-27

Datum då anslaget sätts upp
Förvaringsplats för protokollet

Datum då anslaget tas ned

Protokollet förvaras på kanslienheten, stadshuset

Underskrift
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§2

Dnr 2018/13

Fördelning av tillfälligt kommunbidrag
Beslut
1. Kommunstyrelsens flyktingutskott beslutar att ge del av det tillfälliga
kommunbidraget för år 2017 och 2018 till Ludvika församling, som stöd för
att anordna boendeplatser för ensamkommande ungdomar som fyllt 18 år
men som saknar uppehållstillstånd och ännu inte slutfört sina
gymnasiestudier. Bidraget för år 2017 ska kostnadsföras på 2017.
2. Bidraget ska betalas ut kvartalsvis till Ludvika församling under år 2018.
Inför varje utbetalning ska församlingen redovisa periodens kostnader och
verksamhet till kommunstyrelsen.
3. Ludvika församling ska återbetala eventuella överblivna pengar till Ludvika
kommun.
4. Kommunstyrelsens förvaltning får i uppdrag att upprätta ett avtal med
Ludvika församling.
Reservation
Roland Johansson (SD) reserverar sig mot beslutet.

Beskrivning av ärendet
Riksdagen har i höständringspropositionen beslutat tilldela kommunerna ett
tillfälligt kommunbidrag för år 2017 och 2018. Bidragets intention är att
möjliggöra för ensamkommande barn och unga som ännu väntar på beslut om
uppehållstillstånd från Migrationsverket att bo kvar i kommunen, trots att de
fyllt 18 år. Då en asylsökande fyller 18 år övergår ansvaret från kommunen till
Migrationsverket och ungdomen hänvisas till Migrationsverkets boenden
alternativt ska hen fixa eget boende.
Det tillfälliga kommunbidraget är för Ludvikas del 1 167 525 kr för år 2017 och
583 762 kr för år 2018. Av regeringens skrivelse framgår att det är upp till varje
kommun att själv välja hur det tillfälliga bidraget ska användas. Det sker ingen
uppföljning av hur medlen använts.
Kommunstyrelsens förvaltning poängterar att det står kommunerna fritt att
använda pengarna hur man vill. Förvaltningen har valt att lyfta upp två möjliga
användningssätt, men fler är givetvis möjliga, bl.a. kan summan delas så att
fjolårets pengar går in i resultatet medan årets pengar betalas som bidrag till
Ludvika församling.
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De två alternativ som förvaltningen tittat närmare på är att ge pengarna i bidrag
till Ludvika församling som samarbetar med övriga föreningar, eller att låta
pengarna gå till social- och utbildningsnämnden och mer specifikt Social
Välfärd.
Kommunstyrelsens förvaltning ser att det alternativ som bäst stöder
intentionen med det tillfälliga kommunbidraget är alternativet att betala ut
pengarna till Ludvika församling, som tillsammans med övriga aktörer i
civilsamhället tillhandahåller boende för de ensamkommande barn som fyllt 18
år och som önskar bo kvar i Ludvika kommun i väntan på besked om
uppehållstillstånd.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelser från kommunstyrelsens förvaltning daterad 10 januari 2018.

Behandling
HåGe Persson (M) och Roland Johansson (SD) yrkar avslag till förvaltningens
förslag.
Lars Handegard (V), Lotta Wedman (MP) och Leif Pettersson (S) yrkar bifall till
förvaltningens förslag.
Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och finner att utskottet för
flyktingfrågor beslutar enligt förvaltningens förslag.
______
Beslut skickas till
Akten
Ekonomienheten för verkställighet
Social- och utbildningsförvaltningen
Ludvika församling
Högbergskyrkan i Ludvika
Rädda barnen i Ludvika
Röda korset i Ludvika
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§3

Dnr 2017/130

Ansökan om medel ur tillfälligt stadsbidrag för
mottagning av flyktingar - integrationsprojekt och
verksamhetsstöd till föreningar och organisationer
Beslut
Kommunstyrelsens utskott för flyktingfrågor beviljar Grengehuset, Rädda
Barnen samt Ludvika Fotbollsklubbs ungdomsverksamhet 67 500 kronor
vardera under förutsättning att Ludvika Fotbollsklubb kommer in med en
skriftlig ansökan senast den 15 mars 2018.

Beskrivning av ärendet
Ludvika kommun tilldelades 2015 extra statsbidragsmedel med 57,5 miljoner
kronor på grund av den rådande flyktingsituationen.
Föreningen Harmony nyttjade endast delar av de beviljade medlen och betalade
därför i januari 2018 tillbaka 202 500 kronor till kommunen som har beslutat att
dessa pengar ska fördelas till andra integrationsprojekt.
Grengehuset har vid kontakt med kommunen och Rädda Barnen i sin
slutrapport, båda uttryckt önskemål om ytterligare medel för att få möjlighet att
förlänga sina projekt.
Då dessa projekt ligger i linje med tidigare anslagna medel så föreslår
förvaltningen att utskottet beslutar att Grengehuset och Rädda Barnen får dela
på de återbetalda medlen och bevilja dem 101 250 kronor vardera.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 15 februari 2018.

Behandling
Leif Pettersson (S) yrkar på att erbjuda Ludvika Fotbollsklubbs ungdomsverksamhet att få ta del av de återbetalade medlen under förutsättning att de
kommer in en skriftlig ansökan senast den 15 mars 2018.
HåGe Persson (M), Lars Handegard (V), Lotta Wedman (MP) och Ingvar
Henriksson (S) yrkar bifall till Leif Petterssons tilläggsyrkande.
Ordföranden ställer proposition på eget tilläggsyrkande och finner att utskottet
för flyktingfrågor beslutar enligt detta.
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______
Beslut skickas till
Rädda Barnen
Grengehuset
Ludvika Fotbollsklubb
Akten
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