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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Plats och tid

Lilla sammanträdesrummet kl. 08:30-10:30

Beslutande ledamöter

Ronny Löfquist (S) (ordförande), Maria Johansson Arnström (S) (vice
ordförande), Anna Roos (C) (2:e vice ordförande), Bengt-Åke Torhall (L), Johan
Edenholm (KV)

Övriga närvarande

Per Borg (kommundirektör)
Kerstin Thörner (kommunsekreterare)

Utses att justera

Anna Roos (C)
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Tillfälligt kommunbidrag ensamkommande 2018
(2018 KS0313)
Beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att fördela det tillfälliga bidraget till barn- och
ungdomsnämnden för ensamkommande motsvarande 326 907 kr för 2018 samt det tillfälliga
bidraget för ensamkommande från vårändringsbudgeten motsvarande 167 803 kr, totalt
494 710 kr används för att täcka Individ- och familjeomsorgen Barn och ungas kostnader för
placeringar av ungdomar inom målgruppen.
Beskrivning av ärendet

I höständringsbudgeten 2017 beslutade riksdagen att tilldela kommunerna ett tillfälligt bidrag
vilket för Hylte kommun innebar 653 814 kör 2017 och 326 907 för 2018. Bidraget fördelas
mellan kommunerna proportionerligt utifrån hur många inskrivna asylsökande unga som
fanns i respektive kommun 1 juli 2017.
Syftet med bidraget är att göra det möjligt för kommunen att låta de ensamkommande unga i
asylprocessen, som fortfarande väntar på ett slutgiltigt beslut i sitt ärende, bo kvar i den
kommun där de vistas. Det är upp till varje kommun att besluta hur bidraget ska användas.
I vårändringsbudgeten 2018 beslutade riksdagen att tilldela kommunerna ytterligare bidrag
med samma syfte. För Hyltes del motsvarade det 167 803 kr. Fördelningen baseras utifrån
antal ensamkommande unga som var inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem den 13
maj 2018.
2017 års bidrag tilldelades Individ och familjeomsorgen Barn och unga för att täcka kostnader
för placeringar av ungdomar inom målgruppen.
Handlingar i ärendet



Tjänsteskrivelse – Användning av tillfälligt kommunbidrag för ensamkommande
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Förslag till beslut

Att det tillfälliga bidraget för ensamkommande motsvarande 326 907 kr för 2018 samt det
tillfälliga bidraget för ensamkommande från vårändringsbudgeten motsvarande 167 803 kr,
totalt 494 710 kr används för att täcka Individ- och familjeomsorgen Barn och ungas
kostnader för placeringar av ungdomar inom målgruppen.

Yrkande

Ronny Löfquist (S) yrkar: Kommunstyrelsen beslutar att fördela det tillfälliga bidraget till
barn- och ungdomsnämnden för ensamkommande motsvarande 326 907 kr för 2018 samt det
tillfälliga bidraget för ensamkommande från vårändringsbudgeten motsvarande 167 803 kr,
totalt 494 710 kr används för att täcka Individ- och familjeomsorgen Barn och ungas
kostnader för placeringar av ungdomar inom målgruppen.

Beslutsgång

Ordförande frågar om arbetsutskottet bifaller eller avslår Ronny Löfquists yrkande.
Ordförande finner att arbetsutskottet bifaller yrkandet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
3 (3)

