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Kostnader inom individ och familj
Svar på skrivelse från SD
Förslag till beslut
Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.
Sammanfattning
I en skrivelse till nämnden begär Henrik Åkerlund (SD)
redogörelser för kostnader inom individ- och familjeomsorgen
kopplat till asyl- och anhöriginvandring samt redogörelse för vilka
åtgärder förvaltningen vidtar. Förvaltningen kan inte utifrån
verksamhetssystem och ekonomisk redovisning särskilja alla
kostnader som är förknippade med detta. Förvaltningen redovisar
kostnader och intäkter för ensamkommande flyktingbarn och unga
samt för vissa försörjningshinder inom ekonomiskt bistånd som är
kopplade till nyanlända. Förvaltningen redogör för intäkter i form
av stadsbidrag för flyktingmottagande som kommit individ- och
familjeomsorgen till del. Förvaltningen redogör för de insatser som
ges för att främja etablering på arbetsmarknad och bostadsmarknad
för nyanlända. Förvaltningen tar i tjänsteutlåtandet upp att de
nyanlända som bor på SHIS (Stiftelsen hotellhem i Stockholm)
Bjällerkransen kommer att behöva flytta där ifrån under 2020 och
2021. Detta innebär en stor risk att kostnader för tillfälligt boende
kommer att öka om hushållen inte hittar annat eget boende.
Ärendets beredning
Ärendet är berett inom avdelningen för social omsorg.
Ärendet
Skrivelse från Sverigedemokraterna
I en skrivelse till nämnden från den 24 oktober 2019 begär Henrik
Åkerlund (SD) följande redogörelser:
Hägersten-Liljeholmens
stadsdelsförvaltning
Avdelningen för social omsorg
Telefonvägen 30, plan 9
Box 490
129 04 Hägersten
Växel 08-508 220 00
Fax 08-508 22 099
hagersten-liljeholmen@stockholm.se
stockholm.se




Att förvaltningen i större detalj presenterar kostnaderna
inom individ- och familjeomsorgen kopplat till asyl- och
anhöriginvandring
Att förvaltningen redogör för de planerade åtgärderna för att
minska dessa kostnader
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Kostnaderna och intäkter inom individ -och familjeomsorgen
och ekonomiskt bistånd kopplade till asyl- och
anhöriginvandring
I förvaltningens ekonomiska redovisning kan kostnader för asyloch anhöriginvandring inte särskiljas annat än med några få
undantag. Det samma gäller även uppgifter i verksamhetssystemet
Paraplyet. Kostnader och intäkter för placering av
ensamkommande flyktingbarn och unga särredovisas under egen
verksamhetskod. Kostnader för försörjningsstöd kodas under olika
försörjningshinder och uppgifter om dessa går att ta fram via ett
särskilt tabellverktyg. De försörjningshinder som på något sätt är
kopplade till asyl- och anhöriginvandring är


Utlänning med ersättning enligt LMA (förekommer ej hos
förvaltningen under 2019)



Nyanländ som deltar i etableringsprogram 0-24% av heltid



Nyanländ som deltar i etableringsprogram 25-75% av heltid
(förekommer ej hos förvaltningen under 2019)



Invandrare med nersatt arbetsförmåga över 60 år
(förekommer ej hos förvaltningen under 2019)



Nyanländ i etablering



Ensamkommande ungdom



Nyanländ ungdom i gymnasiestudier – ej ensamkommande

I tabellen nedan redovisas kostnader och intäkter för placering av
ensamkommande flyktingbarn och unga för 2019. Uppgifterna vad
gäller kostnaderna är hämtade från enhetens placeringsfil.
Uppgifterna avseende intäkter för januari 2019 till och med juni
2019 är faktiska intäkter. För juli 2019 till december 2019 avses
prognostiserade intäkter. Utöver placeringskostnader förekommer
handläggningskostnader. Dessa kan i dagsläget inte särredovisas
utifrån nuvarande organisationsform.
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Placering av ensamkommande, alla boendeformer, kostnader och
intäkter i kronor
Kostnader
Intäkter
Netto
201901
1 699 865
-2 173 350
-473 485
201902
1 479 968
-1 854 850
-374 882
201903
1 595 852
-2 030 550
-434 698
201904
1 448 868
-1 973 250
-524 382
201905
1 527 466
-2 055 600
-528 134
201906
1 458 047
-2 034 900
-576 853
201907
1 371 525
-1 420 934
-49 409
201908
1 282 196
-1 358 100
-75 904
201909
1 374 600
-1 495 260
-120 660
201910
1 204 355
-1 442 080
-237 725
201911
1 087 210
-1 386 707
-299 497
201912
1 123 139
-1 423 480
-300 341
Helår 2019
16 653 090
-20649 061
-3 995 971

Nedan redovisas antal personer och kostnader för de
försörjningshinder inom ekonomiskt bistånd som kan kopplas till
asyl- och anhöriginvandring för januari 2019 till och med oktober
2019 och som förekommer på Hägersten-Liljeholmens
stadsdelsförvaltning.
Antal vuxna personer med ekonomiskt bistånd efter
försörjningshinder
Nyanländ i Nyanländ EnsamNyanländ ungdom i
etablering
0-24 %
kommande gymnasiestudier – ej
etablering ungdom
ensamkommande
Månad
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Jan -19
Feb -19
Mar -19
Apr -19
Maj -19
Jun -19
Jul - 19
Aug -19
Sep -19
Okt -19
prel.

21
28
16
20
22
21
24
21
18

3
3
4
4
4
2
5
2
6

24
24
22
16
17
17
17
16
14

7
4
9
12
16
15
18
22
19

22

6

9

7
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Summa ekonomiskt bistånd (inkl. ersättning enl. LMA) fördelat efter
försörjningshinder, kronor
Nyanländ i
Nyanländ
EnsamNyanländ
etablering
0-24 %
kommande ungdom i
etablering
ungdom
gymnasieMånad
studier – ej
ensamkommande
Jan -19
123 300
62 082
161 278
65 256
Feb -19
214 346
80 093
207 441
32 871
Mar -19
99 868
40 257
155 775
75 409
Apr -19
113 070
127 560
144 591
118 605
Maj -19
213 909
54 245
119 311
108 785
Jun -19
133 381
26 451
115 811
106 052
Jul -19
215 650
125 907
123 200
128 385
Aug -19
223 876
25 906
170 062
175 536
Sep -19
159 327
109 369
121 050
172 353
Okt -19 prel.
184 679
140 030
60 661
39 221
Jan-okt 2019

1681 406

791 900

1379 180

1022 473

Förvaltningen har tagit fram kostnaderna och intäkter för den
samhällsvägledning som förvaltningen har för nyanlända. Dessa
redovisas i tabellen nedan.
Samhällsvägledning för nyanlända 2019, tkr
Kostnader
Samhällsvägledning
1 229
Projekt Föreningsguider
1 093
2 322
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Intäkter

Statlig ersättning för flyktingmottagande
Migrationsverket betalar ut ersättning till landets kommuner för
flyktingmottagande bland annat för flera olika grupper som till
exempel ensamkommande barn och unga, personer som fått
uppehållstillstånd och som har ohälsa eller funktionshinder eller
ersättning för försörjningsstöd för det glapp mellan LMA och
etableringsersättning som uppstår när en nyanländ får
uppehållstillstånd. Vissa ersättningar ges efter ansökan andra
betalas ut till kommunen utan ansökan. Under 2018 uppgick det
utbetalade beloppet till individ- och familjeomsorgen i Hägersten-

-1 093
-1 093
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Liljeholmens SDF till 47,9 mkr och det beräknas uppgå till 33,9
mkr för 2019. Under 2018 utgjordes ca 50 procent av ersättningen
den så kallade generalschablonen som utbetalas månadsvis för
nyanlända personer som folkbokfört sig i kommunen. Under 2019
beräknas generalschablonen utgöra ca 39 procent.
Åtgärder och insatser
Förvaltningen förebygger uppkomsten av långvariga bidragsbehov,
ohälsa och sociala problem genom att tillhandahålla god och
tillgänglig samhällsvägledning med stöd av civilsamhälle och
föreningsliv. Vägledningen följer det arbetssätt och upplägg som
tagits fram av arbetsmarknadsförvaltningen. Vägledningen ger hjälp
till självhjälp och innehåller vägledning bland annat rörande arbetet,
försörjning och boende.
Nyanlända som är i behov av försörjningsstöd får precis som alla
andra sökande insatser från stadens jobbtorg efter att de genomfört
etableringsprogrammet. Insatserna syftar till egen försörjning
genom arbetet när den sökande är klar med SFI-studierna.
Förvaltningen verkar för att ensamkommande barn och unga får
goda uppväxtvillkor genom att tillhandahålla insatser av god
kvalitet. Detta gör att förutsättningarna för att de unga ska klara
skolan ökar och därmed minskas riskerna för arbetslöshet, ohälsa
och missbruk.

Hägersten-Liljeholmens
stadsdelsförvaltning
Avdelningen för social omsorg
Telefonvägen 30, plan 9
Box 490
129 04 Hägersten
Växel 08-508 220 00
Fax 08-508 22 099
hagersten-liljeholmen@stockholm.se
stockholm.se

Förvaltningen öppnar en introduktionsförskola i Fruängen under
hösten 2019. I dagsläget arbetar introduktionsförskolans
medarbetare uppsökande på SHIS Bjällerkransen. Målet med
verksamheten är att stärka familjernas möjlighet till etablering i
samhället genom att erbjuda en introduktion/sluss till reguljär
förskola och samtidigt öka föräldrars kunskaper om och beredskap
för att ta aktiv del i samhället. Målgruppen är nyanlända familjer
med barn i åldern 1-5 år. Verksamheten utformas som öppen
verksamhet i en kombination av förskola och gruppverksamhet för
föräldrar. Verksamheten är kostnadsfri. SFI startar på
introduktionsförskolan i januari 2020. Verksamheten kan även
erbjuda information, rådgivning och stöd i om vad det kan innebära
att vara förälder. Gruppverksamheten för föräldrarna sker på
introduktionsförskolan samtidigt som barnen deltar i en planerad
och strukturerad pedagogisk verksamhet.
Förvaltningen bevakar noga möjligheterna till statliga ersättningar
genom att ha goda rutiner för återsökning och fortlöpande följa upp
att sökta ersättningar utbetalas.
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Utmaning för 2020 och 2021
De hushåll som tagits emot inom stadens flyktingmottagande enligt
bosättningslagen erbjuds bland annat boende anordnat av SHIS. I
stadsdelsområdet finns boendet Bjällerkransen som tillhandahåller
genomgångsbostäder för nyanlända enskilda och familjer.
Boendetiden är maximalt 5 år. Till Bjällerkransen skedde
inflyttning 2015 och 2016. Det innebär att under första delen av
2020 kommer 15 hushåll att behöva flytta vidare från
Bjällerkransen. Under 2021 berörs ytterligare 132 hushåll. Tanken
är att de boende ska ordna med annat eget boende inför
vidareflytten. Detta innebär en stor utmaning för de boende och för
stadsdelsförvaltningen då kötiderna för förstahandskontrakt är
långa, hyresnivåerna generellt är höga på andrahandsmarknaden och
då många hushåll inte har egen stabil, försörjning. För att motverka
risken att hushåll står utan boende och då blir beroende av
ekonomiskt bistånd till vandrahem eller liknande under 2020 och
2021 arbetar förvaltningen tillsammans med SHIS för att kartlägga
de boendes resurser och egna planer så att stöd- och
informationsinsatser kan erbjudas till de som behöver det.
Synpunkter och förslag
Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner förvaltningens svar
på skrivelsen.
Gunilla Davidsson
stadsdelsdirektör

Toni Mellblom
avdelningschef

Bilagor
Skrivelsen från Henrik Åkerlund (SD)
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