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Ansökan om medel till flyktingverksamhet i Luleå kommun
Bilaga:
Budget

Ärendebeskrivning
Svenska Röda Korset, Luleåkretsen, ansöker för 2012 – 2014 om ett årligt
bidrag på 150 000 kronor till flyktingverksamheten i Luleå kommun. Budget
bifogas.
Röd Korset arbetar med ensamkommande barn och ungdomar, efterforskning
och rödakorsmeddelanden, familjeåterförening och resebidrag. Hittills under
2012 har 42 ärenden handlagts i Luleå, varav ett tiotal från andra kommuner i
Norrbotten.

Arbetsmarknadsförvaltningens yttrande
Luleå kommuns Integrationsavdelning har idag tre boenden för ensamkommande barn samt en funktion för utslussningsboende. Varje år tar vi emot
ca 20 stycken asylsökande barn som alla går via asylboendet. Av dessa får ca
10-15 stycken permanent uppehållstillstånd och bedöms av migrationsverkets
utredning vara i den ålder de uppger.
Under 2011 tog vi emot 19 st ensamkommande barn. 13 st fick permanent
uppehållstillstånd. 4 st blev uppskrivna i ålder till vuxen och flyttade ut till
vuxenförläggning. 2 st fick avslag på asylansökan och 1 st blev senare vuxen
och flyttade ut till vuxenförläggning. Den andre med avslag bor kvar i
avvaktan på återvändanadeprocess.
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Hittills i år har vi tagit emot 12 st. 1 st har fått permanent uppehållstillstånd,
11 st väntar på första besked i asylprocessen, 5 st väntar på besked i
åldersutredning. Verksamheten har dock skrivit ut fler barn än vad vad som
stannar kvar med permanent uppehållstillstånd. Det är också endast ett barn
under första halvåret 2012 som fått PUT. Fler barn utreds för sin ålder och
skrivs upp till vuxna vilket gör att det inte genererar barn till PUT-boendet i
den takt vi är vana vid. Detta efter socialstyrelsen nya riktlinjer om
åldersbedömning, vilken i sig är mkt positiv. Detta innebär dock att ekonomin
minskar i samma takt som antalet klienter minskar. Verksamheten har även
haft dyra kostnader för särskilda insatser för några ungdomar som behöver
ytterligare vård. Det har varit ytterligare stora kostnader i samband med
tillfällig vårdtyngd på ett boende under sommaren med skadegörelser.
När det gäller det generella flyktingmottagandet i kommunen så har ansvaret
för nyanländas etablering övergått till Arbetsförmedlingen den 2010-12-01 och
därmed också en stor del av den tidigare ekonomin. Arbetsmarknadsförvaltningen har därför idag mer än halverat personalbemanningen på
Invandrarservice och har också begränsad ekonomi jämfört med tidigare år,
då ansvaret för mottagandet låg på kommunen.
Arbetsmarknadsförvaltningen anser att Röda Korsets verksamhet och arbete
med i synnerhet efterforskning och rödakorsmeddelanden samt
familjeåterförening, är bra och viktiga pusselbitar i de ensamkommande
barnens fortsatta utveckling efter uppehållstillstånd och det fortsatta livet i
Luleå.
Vi måste dock avslå ansökan om medel från arbetsmarknadsförvaltningen till
Röda Korset med hänvisning till det rådande ekonomiska läget.

Arbets- och personalutskottet
Yvonne Stålnacke (S) yrkar bifall till arbetsmarknadsförvaltningens yttrande
och anför att samordningsansvaret idag åvilar Arbetsförmedlingen.
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Proposition
Ordföranden ställer Yvonne Stålnackes förslag under proposition och finner
att arbets- och personalutskottet bifaller förslaget.

Arbets- och personalutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar avslå Röda Korsets framställan om bidrag med
hänvisning till det rådande ekonomiska läget.
_____

Kommunstyrelsen
Annika Eriksson (MP) yrkar bifall till Röda Korsets bidragsansökan och
föreslår att medel för ändamålet anvisas ur anslaget för kommunfullmäktiges
oförutsedda utgifter.
Carola Lidén (C), Nina Berggård (V) och ordföranden (S) stödjer Annika
Erikssons förslag.

Proposition
Ordföranden ställer Annika Erikssons förslag under proposition och finner att
kommunstyrelsen bifaller förslaget.

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar bifalla Röda Korsets framställan om bidrag på
150 000 kronor årligen under perioden 2012-2014. Medel för ändamålet
anvisas ur anslaget för kommunfullmäktiges oförutsedda utgifter.
_____
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Kommunfullmäktige
Jonas Brännberg (RS), Yvonne Stålnacke (S), Erland Nilsson (LBPO), Anette
Asplund (KD), Thomas Olofsson (FP), Carola Lidén (C) och Nina Berggård (V)
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Proposition
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag under proposition och finner
att fullmäktige bifaller förslaget.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar bifalla Röda Korsets framställan om bidrag
på 150 000 kronor årligen under perioden 2012-2014. Medel för ändamålet
anvisas ur anslaget för kommunfullmäktiges oförutsedda utgifter.
_____

Beslutsexpediering
Röda Korset Luleåkretsen, arbetsmarknadsförvaltningen, ekonomikontoret
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