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Plats och tid Sessionssalen, stadshuset, tisdag den 7 februari 2017, kl 16.20-17.00 

Beslutande ledamöter 

 
Leif Pettersson (S) 

HåGe Persson (M) 

Lotta Wedman (MP) 

Sten G Johansson (V) tjänstgörande ersättare för Lars Handegard (V) 

Roland Johansson (SD) 

Jan Karlsson (C) 

Yvonne Persson (S) tjänstgörande ersättare för Hanna Lindgren (S) 

Ej beslutande ersättare  

Övriga närvarande Tjänstemän 

Jan Lindström, kommunchef 

Jonas Axelsson, tf förvaltningschef 

Gunilla Andersson, 

samordnare/projektledare 

Maria Östgren, kommunsekreterare 

Övriga 

 

 

Underskrifter 

 Sekreterare  Paragrafer § 1 - 3 

 Maria Östgren  

 Ordförande   

 Leif Pettersson  

 Justerande   

 Sten G Johansson   

 

 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Utskottet förflyktingfrågor 

Sammanträdesdatum 2017-02-07 

Datum då anslaget sätts upp  Datum då anslaget tas ned  

Förvaringsplats för protokollet Protokollet förvaras på kanslienheten 

 

Underskrift   
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§ 1 Dnr KS 2017/61 

Sammanställning av projekten tillfälligt statsbidrag för 

mottagning av flyktingar 

Beslut 

Utskottet för flyktingfrågor noterar sammanställningen. 

Beskrivning av ärendet 

Skriftlig sammanställning av de projekt som pågått under 2016. 

Beslutsunderlag 

Sammanställning daterad 26 januari 2017.   

  

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 2 Dnr KS 2017/62 

Övergripande slutrapport, avslut av projektet tillfälligt 

statsbidrag för mottagning av flyktingar 

Beslut 

1. Kommunstyrelsens utskott för flyktingfrågor godkänner de hittills 

slutredovisade rapporterna och förklarar projektet avslutat. 

2. Föreningen Bamboo som ännu inte lämnat någon slutredovisning ska innan 

den 28 februari 2017 komma in med en sådan, i annat fall återkrävs 

föreningen på utbetalade medel.  

3. För projekt med avslut under 2017 sker slutredovisning senast i december 

2017. 

Beskrivning av ärendet 

Ludvika kommun tilldelades extra statsbidragsmedel med 57,2 mnkr på grund 

av den rådande flyktingsituationen. Med beaktande av rekommendationer 

gällande god bokföringssed intäktfördes 4,4 mnkr under 2015 och resterande 

del, 52,8 mnkr, skulle fördelas under 2016. 

Projektet har pågått under 2016 och redovisas i tjänsteskrivelser daterad 26 

januari 2017.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från stöd- och styrningsförvaltningen daterad den 26 januari 
2017 med nedanstående bilagor. 

1. Sammanställning 
2. Övergripande slutrapport 
3. Slutrapporter kultur- och fritidsförvaltningen 
4. Slutrapport vård- och omsorgsförvaltningen 
5. Slutrapport räddningstjänsten 
6. Slutrapporter stöd och styrningsförvaltningen 
7. Slutrapporter social- och utbildningsförvaltningen 
8. Slutrapporter samhällsbyggnadsförvaltningen 
9. Slutrapporter Samarkand 
10. Slutrapport VBU 
11. Slutrapport NyföretagarCentrum 
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Behandling 

Utskottet för flyktingfrågor konstaterar att föreningen Bamboo ännu inte 

lämnat någon slutredovisning. Utskottet beslutar att föreningen innan den 28 

februari 2017 ska komma in med en sådan, i annat fall återkrävs föreningen på 

utbetalade medel.  

De projekt som avslutas under 2017 sker slutredovisning senast i december 

2017. 

  

Beslutet skickas till 

Projektledare/samordnare 
Kultur- och fritidsförvaltningen 
Vård- och omsorgsförvaltningen 
Räddningstjänsten 
Stöd- och styrningsförvaltningen 
Social- och utbildningsförvaltningen 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Samarkand 
VBU 
NyföretagarCentrum 
Akten 
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§ 3  

Utskottet för flyktingfrågors fortsatta uppdrag 

Beslut  

1. Kommunstyrelsens utskott för flyktingfrågor avvaktar med att ge 

kommunstyrelsen förslag om utskottets fortsatta uppdrag. 

2. Utskottet ger kommunchefen i uppdrag att ta fram ett underlag till hur 

integrations- och flyktingfrågor ska hanteras i framtiden. 

Beskrivning av ärendet 

Utskottet för flyktingfrågor bildades efter ett beslut i kommunstyrelsen den 12 

januari 2016, § 5. Utskottets uppdrag var att agera som politisk styrgrupp för 

flyktingfrågor.  

Behandling 

Leif Pettersson (S) föreslår att utskottet avvaktar med att ge kommunstyrelsen 

förslag om utskottets fortsatta uppdrag. 

Vidare föreslås att utskottet ger kommunchefen i uppdrag att ta fram ett 

underlag till hur integrations- och flyktingfrågor ska hanteras i framtiden. 

Ordförande ställer proposition på eget förslag och finner att utskottet beslutar 

enligt detta.  

  

Beslutet skickas till 

Kommunchef för verkställighet och återrapport 
Kommunstyrelsen 
Akten 
 


