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Höörs kommun
Enheten för Samhällsetablering och integration Box 53
24321 Höör
Torgny Ängquist
010-2241713
Torgny.angquist@lansstyrelsen.se
Kontaktperson

Ersättning för att skapa beredskap och
mottagningskapacitet samt för att utveckla
samverkan
Beslut
Länsstyrelsen beviljar Höörs kommun 866 460 kronor för insatsen SIMA strategisk
integrationssamverkan. Insatsen avser tidsperioden 2021-09-01 - 2022-12-31.

Beskrivning av ärendet
Länsstyrelsen har möjlighet att lämna ersättning till kommuner och
kommunalförbund för att skapa beredskap och mottagningskapacitet och för att
främja regional samverkan för nyanlända eller ensamkommande barn som omfattas
av förordningen (2010:1122).
I ansökan anges att insatsen syftar till att genom samverkan skapa en förtydligad och
förenklad väg till självförsörjning för nyanlända inom etableringen.

Motivering till beslutet
Länsstyrelsen bedömer att insatsen bygger på tidigare erfarenheter och har en tydlig
projektlogik där vikten av en sammanhållen tvärsektoriell samverkan är en viktig
beståndsdel. Ansökan beskriver väl insatsens olika delar och vad som förväntas
uppnås. Jämställdhetsperspektivet i ansökan är också väl formulerat. Insatsen är
också förankrad strategiskt både internt och hos samverkansparter.

Bestämmelser som beslutet grundas på
37, 39-40, 42 § förordning om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar
(2010:1122).

Postadress

Besöksadress

Telefon / Fax

Bankgiro

E-post och webb

Sociala medier

205 15 Malmö

Södergatan 5

010-224 10 00

102-2847

skane@lansstyrelsen.se

Facebook: lansstyrelsenskane

291 86 Kristianstad

Ö Boulevarden 62 A

vx
010-224
11 10

www.lansstyrelsen.se/skane

Twitter: @lstskane
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Villkor för beslut
Redovisning

En kommun eller ett kommunalförbund som tagit emot ersättning ska lämna en
ekonomisk redovisning av de utbetalda medlen samt en redovisning av vad medlen
har använts till.
Redovisning ska göras i form av del- och slutrapport. En delrapport ska lämnas
senast den 1 april 2022. Slutrapporten ska lämnas senast den 1 mars 2023.
Rapporterna lämnas in via e-tjänst för att lämna in delrapport och e-tjänst för att
lämna in slutrapport. Länkar och information finns på www.lansstyrelsen.se på
informationssidan om Bidrag för att utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet
av nyanlända.
Kommunikation

Företrädare för insatser som beviljas medel ska ha beredskap för att medverka i för
länet gemensamma spridningsseminarier och annat erfarenhetsutbyte.
I det fall marknadsföring sker eller information sprids om insatsen i media, sociala
medier, via affischering etc, ska det framgå att insatsen finansernas av Länsstyrelsen
Skåne.
Kontrollera att ersättningen är korrekt

Länsstyrelsen kan återkräva beviljade medel om ersättningen har lämnats på felaktig
grund eller med för högt belopp. Om felet inte har orsakats av mottagaren, är denna
återbetalningsskyldig endast om mottagaren insett eller skäligen borde ha insett
felet.
Återkrav kan även ske om beviljade medel har använts för annat än avsett ändamål.

Beslutet kan inte överklagas
Detta beslut får inte överklagas enligt 42 § förordning om statlig ersättning för
insatser för vissa utlänningar (2010:1122).

Kontaktuppgifter
För frågor kontakta Länsstyrelsen Skåne på telefon 010-224 10 00 eller via e-post
skane@lansstyrelsen.se. Ange ärendets diarienummer 20255-2021 i ämnesraden för
e-post.
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De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av enhetschef Patrik Åkesson med integrationsutvecklare Torgny
Ängquist som föredragande.
Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

