Bilaga till motionssvar KS19/101 rörande yrkande om att Ekerö
kommun årligen upprättar ett invandrings och integrationspolitiskt
bokslut.
Förslag till beslut
Den enskilt största och mätbara kostnaden för Ekerö kommuns integrationsarbete ligger inom ramen
för den statsbidragsfinansierade integrationsenheten där bokslut görs löpande. Kostnaden för övrig
verksamhet är som beskrivs i bilagan till motionssvaret svår att beräkna. Motionen ska därför anses
behandlad.

Sammanfattning
Nedan beskrivs i vad mån kostnader för integration i kommunen går att beräkna. Som framgår nedan
går det inte att göra ett bokslut för integrationen som helhet utan kostnaden kommer i vissa fall att
vara exakta och i andra fall schablonmässiga. Vissa delar är bedömningar utifrån statistiska
jämförelser och andra är inte möjliga överhuvudtaget.
Så länge en nyanländ ingår i ”etableringsfasen”, dvs de första två åren i den nya kommunen, är det
relativt enkelt att göra ett bokslut över integrationsenhetens kostnader, se nedan. Efter att en
person lämnat etableringstiden bakom sig bedöms hen som vilken annan medborgare som helst. Det
går därför inte att särskilja kostnader som belastar en kommun för en person som kom till
kommunen som nyanländ för mer än 2 år sedan.
Vad gäller skolkostnad för barn som kommer till kommunen går det heller inte att urskilja exakt
kostnad för dessa. Det utgår ett strukturbidrag till skolan för barn födda utanför Sverige, men detta
är inte relaterat till hur eller varför barnet bosatt sig i kommunen.

Integrationsenhetens kostnader
De kostnader som uppstår för nyanlända och ensamkommande barn/ungdomar som anvisats till
Ekerö kommun finansieras med de statsbidragsintäkter som Socialnämnden genom
Integrationsenheten erhåller. Statsbidragen består av olika former av schablonersättningar som är
avsedda att täcka kommunens kostnad för mottagandet av de anvisade personerna.
Integrationsenheten är självfinansierad via de statsbidrag som erhålls av Migrationsverket och
verksamheten finansieras således inte med kommunala skattemedel. Statsbidragen finansierar
personal inom verksamheten, försörjningsstöd och andra former av sociala insatser som enskilda
individer kan bedömas ha behov av.
Överskjutande intäkter, och vid ett tillfälle kostnader (år 2017), har sedan tillgodoräknats
Socialnämnden i samband med årsbokslutet, vilket skett sedan verksamhetsåret 2016.

Intäkter och kostnader 2016-2019
Utfall 2016

Utfall 2017

Utfall 2018

Prognos 2019

Ack. 2016-19

Summa Intäkter

91 575

48 113

56 105

35 606

-varav statsbidrag

89 171

46 272

52 571

31 728

219 742

-83 643

-53 795

-49 210

-35 239

-221 888

7 932

-5 682

6 895

366

9 511

Summa Kostnader
Nettokostnad

231 399

Barn och utbildningsförvaltningens kostnader
Barn och utbildningsförvaltningen, BuF, innefattar såväl skola som arbetsmarknadsenhet.
Centrum för vuxenstudier, arbete och gymnasium, CVAG samt Centrum för nyanlända CFN, arbetar i
första hand med nyanlända vuxnas väg till arbete och studier respektive barns inskolning i den
svenska skolan.
Rent ekonomiskt har även dessa enheter bekostats i sin helhet av statsbidrag sedan 2016. För de
vuxna individer som är anvisade till kommunen överför Integrationsenheten statsbidragsmedel till
CVAG som bland annat ansvarar för obligatorisk SFI och samhällsorientering.
Vad avser kostnad för barn inom etableringen som går i skolan på Ekerö, är det inte möjligt att ta
fram en exakt kostnadskalkyl då skolan inte gör skillnad på om ett barn med utländsk bakgrund ingår
i etablering eller inte. Skolplikt gäller alla barn som bor i landet. Det förs, bl.a. med hänvisning till
GDPR, inget statistiskt underlag rörande om eleven är en person som immigrerat till Sverige. För barn
födda utanför Sverige, finansierar dock kommunen en del av ett strukturbidrag under barnets första
2 år i förskola och grundskola. För 2019 uppgick det till 4 miljoner kr.

Socioekonomiskt perspektiv
Ur ett socioekonomiskt perspektiv har CVAGs arbete varit fruktsamt för kommunen. CVAG och
arbetsmodellen Självständighet 365 har i stort sett uppnått målet om att få 60% av de nyanlända i
arbete eller studier (58,5% hittills i år), vilket placerar oss bland de 25% bästa i landet och i topp i
länet enligt Koladas1 statistik. Medel i storstadsnära kommuner är 44%. Detta i sin tur har minskat
behovet av försörjningsstöd för dessa familjer.

Vuxenenhetens kostnader
Socialkontoret ser inga tecken på att försörjningsstödet skulle ha ökat, senaste uppföljningen per
september visar på en nedgång i utbetalt försörjningsstöd jämfört med månaden innan.
En individ som skrivs in på vuxenenheten efter etableringstidens utgång efter 2 år bedöms som vilken
annan person som helst som är skriven i kommunen. Det förs, med hänvisning till GDPR, inget
statistiskt underlag rörande om den biståndsberättigade är en person som immigrerat till Sverige.
Det enda sättet att bilda sig en uppfattning om kostnaden är att göra kostnadsjämförelser över tid, se
nedan. Ur nedan diagram kan utläsas att det inte har varit någon signifikant ökning av
försörjningsstödet som direkt kan kopplas till integration och behov av stöd efter etableringstidens
utgång.

Försörjningsstödsdiagram med kommentarer
Under perioden fram till juni 2018 har antalet flyktinghushåll ökat, därefter har ökningen avstannat
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till mars 2019 då antalet flyktinghushåll minskat. Ett hushåll definieras som flyktinghushåll under
etableringsperioden som är 24 månader. Därefter definieras hushållet som ett ”övrigt hushåll”.
Motsvarande ökning bland övriga hushåll går inte att utläsa när antalet flyktinghushåll minskat under
2019. Antalet bland övriga hushåll har i stället minskat under samma period (sedan mars 2019).
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