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MISSIV

Schablonmedel från Migrationsverket

INLEDNING

Det  fattades  ett beslut om fördelning 2014-12-02, KS §  224, Dnr  2014/1208  mellan

olika kontor. Fördelningen är idag inaktuell då verksamheter har flyttats runt mellan

olika kontor och förutsättningarna har förändrats. Det har därför givits ett uppdrag

att se över hur schablonen ska fördelas framåt.

Ärendet

Idag ligger det en procentuell fördelning av schablonen och detta har ifrågasatts från

flera håll om den är rättvis. Därför har möjligheten till att gå ner på personnivå i

fördelningen setts över. Tidigare har detta varit ett väldigt krävande  jobb  då många

nyanlända kom perioden  2015—2017  men idag är vi på mer normala nivåer för

kommunen och bedömningen görs att fördelningen kan ske på en sådan nivå utan

att öka arbetsbelastningen nämnvärt.

Utredningens innehåll /Tjänstepersonernas yttrande

Utgångspunkten i utredningen har varit med Stöd av förordningen  2010:1122  §10

se hur fördelningen ska ske.

1. Mottagande och praktisk hjälp i samband med bosättning

2. Särskilda introduktionsinsatser inom skola, förskola, fritidshem och sådan

pedagogisk verksamhet som avses i 25 kap. skollagen

3. Utbildning i svenska för invandrare eller motsvarande utbildning för den

som har rätt att delta i sådan utbildning enligt skollagen

4. sådan kommunal vuxenutbildning som särskilt anpassats för utlänningar

som omfattas av 14 § förordningen  (2017:820) om etableringsinsatser för

vissa nyanlända invandrare,

5. Samhällsorientering

6. Tolkning, och

7. Andra insatser för att underlätta etablering i samhället

Förslaget är atti första läget dela ut en fast del till de verksamheter som är lagstyrda

sedan titta på personnivå vilka det är som genererar pengar via schablonersättning

och var dessa har kostnader någonstans. Sista Steget är att fördela ut de medel som

eventuellt är kvar efter en satt procentsats.

Så en tydlig prioriteringsordning skulle vara:

1. De fasta belopp till lagstadgade verksamheter som har rätt till ersättning

enligt förordningen.
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2. Schablonen delas ut på individnivå där verksamheten har rätt till ersättning
enligt förordningen.

3. Överskjutande belopp fördelas ut efter en fastställd procentsats till de

verksamheter som har rätt till det enligt förordningen.

I vissa fall kan det vara så att regeringen ändrar på schablonen och dess ändamål, då
skall detta givetvis tas hänsyn till i fördelningen.

Skulle förutsättningarna ändra som att till exempel en ny våg av nyanlända skulle

komma kan fördelningen behöva ses över då den ökade arbetsbelastningen kan bli

orimlig för en person.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

a_tt schablonen från migrationsverket fördelas enligt bilaga,

&  nya fördelningen börjar gälla budgetår 2021.

Bilaga: Schablonfördelning
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KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Bilaga, Schablonsfördelning

Prioritet  1

Fasta belopp:

Integration 62 321kr/mån

Grundskolan 164 674 kr/mån

Prioritet  2

Verksamheter  som får på individnivå:

Samhällsintro

SFI

Vuxnas lärande centralt

Gymnasiet (IMSPR/IM)

Grundskolan (förberedelseklasser)

VON-Försörjningsstöd (glappet)

VON-insatser till barnfamiljer år 0—2 (ej EKB)

Prioritet  3

Procentuell fördelning av kvarvarande belopp:

Integration 5%

VON -Handläggning mottagning 5%

Samhällsintroduktion 5%

SFI 10%

Vuxnas lärande centr. 10%

Gymnasiet (lMSPR/IM) 35%

Grundskolan (modersmål mm) 30%

100  %


