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Svar på motion: Ekonomirapportering nyanlända

Sammanfattning

Thore Wiberg (SD) föreslår i en motion till kommunfullmäktige den 16 december 2019 att 
Täby kommun ska inkludera kostnaden för mottagandet av nyanlända i resultat-
redovisningarna för socialnämnden, gymnasie- och näringslivsnämnden samt övriga berörda 
nämnder. Motionären yrkar att kommunen kvartalsvis ska ta fram en fördjupad redovisning 
över antalet nyanlända som varit föremål för insatser, uppdelat på asylsökande, 
ensamkommande, anhöriginvandring och kvotflyktingar. I förslaget ingår även att Täby 
kommun tar fram prognostiserade kostnader över de kommande fem åren som bedöms 
uppkomma för nyanlända. 

Täby kommun redovisar utgiftsposter utifrån lag och enligt god redovisningssed. Att 
genomföra en detaljerad redovisning där kostnader fördelas upp per nämnd, sorterat på 
asylsökande, ensamkommande barn, anhöriginvandring och kvotflyktingar, skulle innebära att 
kostnader särredovisas på individnivå samt tar administrativ tid i anspråk på bekostnad av det 
kommunala uppdraget.

För 2019 redovisar Täby kommunen en nettokostnad för flyktingverksamheten på 30,2 mnkr. 

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med hänvisning till vad som framkommit i 
tjänsteutlåtande daterat den 6 november 2020. 

Ärendet 

Thore Wiberg (SD) föreslår i en motion till kommunfullmäktige den 16 december 2019 att 
Täby kommun ska inkludera kostnaden för mottagandet av nyanlända i resultat-
redovisningarna för socialnämnden, gymnasie- och näringslivsnämnden samt övriga berörda 
nämnder. Motionären yrkar att kommunen kvartalsvis ska ta fram en fördjupad redovisning 
över antalet nyanlända som varit föremål för insatser, uppdelat på asylsökande, ensam-
kommande, anhöriginvandring och kvotflyktingar. I förslaget ingår även att Täby kommun tar 
fram prognostiserade kostnader över de kommande fem åren som bedöms uppkomma för 
nyanlända.
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Täby kommun redovisar utgiftsposter utifrån lag och enligt god redovisningssed. 

I Statistiska centralbyråns (SCB) räkenskapssammandrag redovisas kommunens 
sammantagna nettokostnad för en betydande del av flyktingmottagandet och insatser till 
asylsökande, ensamkommande barn och flyktingar, så länge kommunen tar emot ersättning 
för individen från Migrationsverket. 

SCBs instruktioner för hur redovisning ska ske stadgar att kostnader och intäkter som 
uppkommer inom pedagogisk verksamhet för insatser specifikt mot asylsökande, 
ensamkommande barn och flyktingar ska redovisas som pedagogisk verksamhet. 

Exempel på kostnader som ska redovisas under flyktingmottagande är kommunens kostnader 
för mottagning, praktisk hjälp i samband med bosättning, samhällsorientering, kostnader 
avseende tolkar, andra insatser för att underlätta etablering i samhället, överförmyndare/gode 
man för ensamkommande barn, insatser inom vård och omsorg, administration samt 
ekonomiskt bistånd. Under denna verksamhet redovisar Täby kommun kostnader på 100,8 
mnkr. Kommunen erhåller bidrag från Migrationsverket på 58,4 mnkr samt övriga interna 
intäkter på 11,6 mnkr. Nettokostnaden för kommunen blir 30,2 mnkr.

Att genomföra mer detaljerad redovisning där kostnader fördelas upp per nämnd sorterat på 
asylsökande, ensamkommande barn, anhöriginvandring och kvotflyktingar skulle innebära att 
kostnader särredovisas på individnivå vilket tar administrativ tid i anspråk på bekostnad av det 
kommunala uppdraget. Förslaget går inte att motivera genom god ekonomisk hushållning av 
kommuninvånarnas resurser.

Ekonomiska aspekter

Att avslå motionen föranleder inga ekonomiska konsekvenser.

Katarina Kämpe Ann-Charlotte Mann
Kommundirektör                     Chef verksamhetsstöd och utveckling
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