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§ 12
Statligt stöd för integration – Omställningskostnader HVB
Socialförvaltningen. Dnr 2016-20
Beslut
Integrationsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Reservera 3,1 mkr ur avsättningen för statligt stöd för integration till kostnader för
omställningskostnader HVB.
Beslutsunderlag
Beslutförslag 2018-03-15
Sammanfattning av ärendet
Hösten 2015 beslutade regeringen att fördela tillfälligt stöd till kommuner och landsting på
grund av den rådande flyktingsituationen, Falkenberg beviljades 54,2 mkr.
Kommunstyrelsen beslutar hur detta stöd ska användas i Falkenbergs kommun. Av dessa
54,2 mkr finns 4,8 mkr som ännu inte är reserverade för någon aktivitet.
Omställningskostnader HVB
Bakgrund: Styrgruppen Falkenbergsmodellen har tidigare sagt ja till att socialnämnden
kompenseras för omställningskostnaderna för HVB under 2017 – 2019, totalt 4,8 mkr, men
kommunstyrelsen beviljade endast 1,3 mkr för 2017 med tanke på möjligheterna att
omförhandla med den privata entreprenör som drev det aktuella boendet om ändrad
verksamhet. Men resultatet blev att kostnaden ändå uppstår.
Orsaken till omställningskostnaderna för HVB är att kommunen har varit bunden av ett
avtal om 10 platser med ett privat företag som driver HVB i Vessigebro tom 2019-02-14.
Enligt avtalet är priset som kommunen ska betala 1 900 kr per plats och dygn, vilket
motsvarar den schablonersättning som Migrationsverket betalar kommunen enligt tidigare
ersättningssystem. From 2017-07-01 infördes ett nytt ersättningssystem med lägre
schablonersättning (1 350 resp. 750 kr per plats och dygn) vilket innebär att
Socialförvaltningens kostnader för platserna i Ätradalens HVB endast delvis skulle täckas
av ersättningen från Migrationsverket. Mellanskillnaden beräknades uppgå till 1,3 mkr
2017, 3,0 mkr 2018 och 0,5 mkr 2019.
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