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Inledning 
 

Kommunen får ersättning med ett schablonbelopp för etablering och introduktion för nyanlända 

personer med uppehållstillstånd. Fördelningen av dessa medel regleras sedan 2016 enligt en ny 

modell (Fördelning av statliga ersättningar för nyanlända flyktingar 2016), som antogs av 

kommunfullmäktige den 23 februari 2016, § 21. Medel tilldelades direkt till kultur- och 

utvecklingsnämnden, socialnämnden, barn- och ungdomsnämnden och kommunstyrelsen för att 

täcka insatser som underlättar en skyndsam etablering för nyanlända barn och vuxna inom 

respektive nämnds ansvarsområde. Den procentdel som tilldelas kommunstyrelsen, avsätts till 

största del till en gemensam fond.  

 

Fonden är avsatt för att kunna ge verksamheterna möjlighet att utveckla, ta fram och pröva nya 

metoder och arbetssätt som underlättar att individerna kan uppnå en långsiktig egenförsörjning. I 

en värld där förutsättningarna snabbt kan förändras, krävs det möjligheter att kunna ställa om, 

eller komplettera en verksamhets arbetssätt för att bättre matcha de behov individen har. Detta är 

framförallt kännbart i migrationsområdet. Många snabba lagförändringar och hur andra länder 

och aktörer väljer att agera, kan snabbt påverka en individs förutsättningar på lokal nivå.   

 

De utvecklingsmedel som avsätts ger verksamheterna en möjlighet att vara mer snabbfotade och 

kunna sätta in insatser där behovet är. Den ger också en möjlighet att ta tillvara på de 

innovations- och utvecklingsförslag som finns både i kommunens egna verksamheter och med 

andra samarbetsparter.  

 

Riktlinjer för användande av gemensamma utvecklingsmedel  
 

I ett första skede ska verksamheterna se på vilka möjligheter som finns att täcka insatsen genom 

de medel som redan fördelas till respektive nämnd. Finns det anledning att se över den egna 

fördelningen? Hur ser den senaste prognosen ut för året jämfört med budgeterade medel? Dessa 

medel är svårprognostiserade. Nyanländas inflyttningsmönster och/eller utflyttstakt kan snabbt 

förändra de bidrag kommunen får. Utifrån detta kan det vara aktuellt att finansiera en insats 

genom en ökning av de egna fördelade medlen utan att ansöka om medel från den gemensamma 

fonden.   

 

I ett andra skede ska verksamheterna omvärldsbevaka andra möjligheter att erhålla projektmedel.  
När externa bidrag sökes som en delfinansiering bör finansieringen av den del av projektet som ska 

bekostas av kommunen står klar. 

 

Samverkan och ett tätt samarbete mellan flera verksamheter ses som särskilt positivt. Finns det 

andra verksamheter som har liknande behov eller berörs? Vilka andra projekt har koppling till 

den tilltänkta insatsen? Vilka möjliga samarbetspartners finns?  
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Hur ansöker man? 
Projektidé/projekdirektiv lyfts in till den operativa ledningsgruppen genom respektive 

verksamhetschef.  

Bedömning:  
▪ Hur stödjer projektet de övergripande inriktningsmålen? 

▪ Vilka kopplingar har projektet till Program för integration? 

▪ Hur ser behovet för målgruppen ut? Är detta kartlagd? 

▪ På vilket sätt underlättar insatsen en snabbare integrationsprocess? 

▪ Har projektet beröring till andra verksamhetsområden och har dessa 

identifierats? 

▪ Hur används de integrationsmedel som nämnden får i den procentuella 

fördelningen? 

▪ På vilket sätt testar projektet nya modeller/arbetssätt? 

 

Om beslut fattas att projektet ska genomföras, blir den operativa ledningsgruppen styrgrupp för 

projektet. En projektbeställare utses och projektet utformas i enlighet med Laholms kommuns 

projektmall. Styrgrupp, projektbeställare och projektledare kommer överens om 

uppföljningstillfällen.  

Beslut om projektmedel 
Kommunstyrelsens ledningsutskott beslutar om tilldelning av projektmedel om summan 

överstiger 500 000 kr. Kommunchefen beslutar om tilldelning av projektmedel om summan 

uppgår till som mest 500 000 kr. Projektansvarig nämnd bestäms utifrån projektets karaktär och 

inriktning.  

 

Rapportering och utvärdering 
Rapportering om hur projektet fortskrider och når sina uppsatta mål rapporteras kontinuerligt till 

styrgruppen.  

 

Pågående projekt tas med i den generella uppföljningen av integrationsmedlen, beviljade projekt 

skickas till inkluderingsstrateg. 

 

Projektägaren tillförs medel i efterhand efter faktiska kostnader inom ramen för beviljad 

bidragsram. Slutlig skriftlig rapportering och rekvisition av projektmedel sker senast en månad 

efter projektets slut. 

 

Kommunstyrelsen är ansvarig för att dessa riktlinjer hålls aktuella. 

 


