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Interpellation - Extra statsbidrag för att kunna hantera flyktingsituationen
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
Efter ytterligare inlägg av Ulrica Westerlund, Hans Lindberg och Sven-Olov
Edvinsson beslutar kommunfullmäktige
att avsluta överläggningen om interpellationen.

Ärendebeskrivning
Efter medgivande av kommunfullmäktige ställer Ulrica Westerlund (L) följande skriftliga interpellation till kommunstyrelsens ordförande:
Umeå kommun fick i slutet av 2015 27,1 mkr i extra statsbidrag för att
kunna hantera flyktingsituationen.
Ett välkommet tillskott i en mycket ansträngd situation, där framförallt
mottagandet av Ensamkommande barn belastades särskilt hårt. När
pengarna kom var det svårt att överblicka framtiden. Organisationens
alla tillgängliga resurser behövdes för att lösa akuta situationer dag för
dag. Det var svårt att få en tydlig överblick på framtida kostnader och inte
möjligt att i alla lägen göra ekonomiska kalkyler inför beslut.
Beslut och åtgärder vars prislapp kommer nu 2016 så pengarna behövs.
Frågan om hur och på vilket sätt dessa pengar kopplas samman med de
kostnader som uppstått 2015 och hårt belastar budget 2016
upplevs obesvarad.
Med anledning av det är mina frågor till Hans Lindberg följande:
1. Vart planeras dessa pengar användas och till vad?
2. Har det gjorts någon ekonomisk konsekvensanalys med anledning av
hösten 2015 års flyktingsituation.
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Kommunstyrelsens ordförande, Hans Lindberg (S) lämnar följande skriftliga svar:
Det extra statsbidraget avser både år 2015 och 2016. Efter 2015 återstod
25 miljoner kr. Av dessa har Fritidsnämnden beviljats 1,8 miljoner kr och
Umeregionen 0,7 miljoner kr. Kvar av det totala bidraget är 22,5 mnkr.
Det kvarstående beloppet kommer att fördelas i samband med bokslutet
mellan de verksamheter som haft kostnader.
Pengarna kommer således att användas till att täcka underskott i
nämnder -som orsakats genom flyktingkrisen- när utfallet är fastställt.
Ja det har naturligtvis gjorts en ekonomisk konsekvensanalys med anledning av flyktingsituation. Vi kan konstatera att det extra statsbidraget inte
kommer att täcka de ökade kostnaderna.
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