Utlåtande Rotel VI (Dnr KS 2020/426)

Fördelning av statlig ersättning för
flyktingmottagande (generalschablonen)
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.
Fördelning av statlig ersättning (generalschablon) för flyktingmottagande
godkänns med hänvisning till vad som sägs i utlåtandet.

Föredragande borgarrådet Karin Ernlund anför följande.
Ärendet
Regeringen har beslutat om höjning av den statliga schablonersättningen till
kommunerna för mottagandet av nyanlända. Höjningen har gjorts för att
nyanlända ska erbjudas en samhällsorientering som omfattar minst 100 timmar
istället för nuvarande minst 60 timmar. Enligt tidigare beslut i
kommunfullmäktige fördelas generalschablonen i huvudsak till
stadsdelsnämnderna, efter vissa avdrag för svenska för invandrare (sfi),
introduktionsinsatser, samhällsorientering samt viss hantering av särskilt
förordnade vårdnadshavare. Den del av den ökade ersättningen som inte
beräknas behövas för den riktade ökningen har fördelats enligt den tidigare
procentfördelningen för de övriga posterna.
Beredning
Ärendet har beretts av stadsledningskontoret.
Mina synpunkter
Det sammantagna integrationsarbetet och mottagandet i staden ska skapa goda
förutsättningar för nyanlända att snabbt etablera sig på arbetsmarknad,
bostadsmarknad och i samhällslivet. Samhällsorienteringen är en del av
samhällets möte med våra nyanlända och ingår i etableringsprogrammet som
den nyanlände tar del av som inskriven på Arbetsförmedlingen. I Stockholms
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stad kompletterar vi de statliga insatserna för etablering med lokalt arbete i
stadsdelarna och från våra fackförvaltningar. Från nästa år förstärks stadens
samordning av insatser för stärkt etablering när Etableringscentrum kommer
på plats och staden får ett samlat mottagande av alla nyanlända. Detta ska
bidra till en snabbare integration i alla delar av samhället för våra nya
stockholmare med kortare väg till arbete och svenska språket.
Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.
Kommunstyrelsen delar borgarrådsberedningens uppfattning och föreslår att
kommunfullmäktige beslutar följande.
Fördelning av statlig ersättning (generalschablon) för flyktingmottagande
godkänns med hänvisning till vad som sägs i utlåtandet.

Stockholm den 3 juni 2020
På kommunstyrelsens vägnar:
ANNA KÖNIG JERLMYR
Karin Ernlund
Mats Larsson
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Ärendet
Samhällsorientering är en viktig insats för att på ett strukturerat och
systematiskt sätt ge nyanlända information och möjlighet att diskutera hur det
är att flytta till och leva i Sverige. Samhällsorienteringen finansieras genom
schablonersättningen för mottagandet av nyanlända. Nyanlända ska erbjudas
en samhällsorientering som omfattar minst 100 timmar istället för som tidigare
minst 60 timmar. Därför höjdes schablonen från och med 1 januari 2020 med 3
500 kronor från 142 600 till 146 100 kronor per mottagen nyanländ under 65
år. Utökningen av samhällsorienteringen trädde i kraft den 1 februari 2020.
Schablonersättningen (”generalschablonen”) regleras i förordning
(2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar och betalas
ut automatiskt under en tvåårsperiod för varje nyanländ med
uppehållstillstånd. Ersättningen ska täcka kostnader för etableringsinsatser
som mottagande och praktisk hjälp vid bosättning, särskilda
introduktionsinsatser eller merkostnader i skola, förskola, fritidshem och
barnomsorg med mera, utbildning i svenska för invandrare (sfi), anpassad
kommunal vuxenutbildning för nyanlända som omfattas av förordningen om
etableringsinsatser, samhällsorientering, tolk, andra kommunala insatser för att
underlätta etablering i samhället, vissa kostnader för ekonomiskt bistånd och
administration.
Enligt tidigare beslut i kommunfullmäktige den 6 maj 2019 fördelas
generalschablonen i huvudsak till stadsdelsnämnderna, efter vissa avdrag för
sfi, introduktionsinsatser, samhällsorientering samt viss hantering av särskilt
förordnade vårdnadshavare. Arbetsmarknadsnämnden ansvarar för
administration, fördelning och utbetalning av schablonersättningen inom
staden. Stadsdelsnämndernas andelar överförs löpande medan gjorda avdrag
ingår i arbetsmarknadsnämndens intäktskrav, vilket skapar utrymme för
användning i stadens budget.
Beredning
Ärendet har beretts av stadsledningskontoret.
Stadsledningskontoret
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 19 mars 2020 har i
huvudsak följande lydelse.
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Med anledning av höjningen av ersättningsnivån behöver nytt beslut fattas om
ersättningens fördelning inom staden. I förslaget nedan har summan för ”Avdrag för
samhällsorientering” i ålderskategorin 20-64 år justerats för att medge det ökade
antalet timmar, från 60 till 100. Den del av den ökade ersättningen som inte beräknas
behövas för den riktade ökningen har fördelats enligt den tidigare procentfördelningen
för de övriga posterna. Stadsledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen beslutar att
statens ersättning för etableringsinsatser och introduktion för nyanlända personer
(”generalschablonen”) fördelas enligt följande.
2019
Schablonbelopp

Andel

Schablonbelopp

Andel

114 080

80,0%

116 880

80,0%

Avdrag för kostnader hos överförmyndaren*

17 112

12,0%

17 532

12,0%

Avdrag för vuxenutbildning*

11 408

8,0%

11 688

8,0%

142 600

100%

146 100

100%

Fördelas till stadsdelsnämnd
0-19 år

2020

Totalt

2019

20-64 år

2020

Schablonbelopp

Andel

Schablonbelopp

Andel

Fördelas till stadsdelsnämnd

67 022

47,0%

67 206

46,0%

Avdrag för sfi*

41 069

28,8%

41 200

28,2%

5 989

4,2%

8 912

6,1%

Avdrag för initiala etableringsinsatser*

17 112

12,0%

17 240

11,8%

Avdrag för vuxenutbildning*

11 408

8,0%

11 542

7,9%

142 600

100%

146 100

100%

Avdrag för samhällsorientering

Totalt

2019

65- år

Fördelas till stadsdelsnämnderna

Totalt

Schablonbelopp

Andel

Schablonbelopp

Andel

82 100

100%

82 100

100%

82 100

100%

82 100

100%

*Beloppet utgör del av arbetsmarknadsnämndens intäktskrav, vilket skapar
budgetutrymme för central fördelning av medel till aktuell nämnd/verksamhet.
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