VÄLKOMMEN ATT STANNA

Integrationsenheten
VANSBRO KOMMUN Box 7, 780 50 Vansbro

Projekt ”Välkommen att stanna”
Ansökan enligt 37 a §, förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa
utlänningar.

Bakgrund
Integrationen av nyanlända och asylsökande är ett prioriterat område för Vansbro kommun. Under
hösten 2015 ställdes kommunen och dess invånare för en svår utmaning att på kort tid ta hand om
och husera ett stort antal asylsökande. Vi fick på några få dagar etablera egna HVB hem,
iordningställa och hyra ut ett stort antal lägenheter till Migrationsverket samt ta ge de asylsökande
på det asylboende som Jokarjo driver i Nås ett värdigt mottagande. För en kommun av Vansbros
storlek och med de förutsättningar och begränsningar en glesbygdskommun har att förhålla sig till
har gjort att resan varit extra svår. Vi har sedan tidigare haft utmaningar med kollektivtrafiken och
svårigheter att attrahera behöriga lärare och socialsekreterare. Dessa faktum har i och med
flyktingkrisen förstärkts ytterligare. Vi har fått hantera social oro både i bygden men också i
kommunens skolor och andra verksamheter. Kommunen har därför vidtagit flera åtgärder för att
klara av den stora utmaning som detta har medfört. Både skola, socialtjänst och kommunens egna
HVB hem för ensamkommande barn har tagit ett stort ansvar för att säkerställa att de asylsökande
fått ett värdigt mottagande. Kommunen har under 2016 etablerat en integrationsenhet bestående av
en integrationschef, arbetslivssamordnare, etablering- och bosättningssamordnare,
föreningsutvecklare, folkhälsoplanerare och en ekonom. Enheten har till uppgift att ta ett
helhetsgrepp kring integrationsfrågorna och säkerställa att människor väljer att bo kvar i Vansbro och
Dalarna efter att besked om uppehållstillstånd har erhållits. Vi har tagit fram en modell för
integrationsarbetet som vi kallar för Vansbromodellen. Modellen tar fasta på de förutsättningar som
kommunen har och kompletterar dessa med adekvata insatser för att underlätta en hållbar
etablering som håller ihop kommunen.

Fakta om mottagandet
I Vansbro kommun finns 58 ensamkommande barn utöver de 12 barn som finns placerade av Falu
kommun i ett privat HVB hem i Dala-Järna. Utöver detta finns ett asylboende med cirka 110 personer
varav cirka 40 är barn under 18 år. Dessutom hyr migrationsverket cirka ett 40 tal lägenheter med
cirka 200 boenden. Vi tror att i Vansbro kommun finns cirka 400 asylsökande samt ett 80-tal
personer som har fått uppehållstillstånd och som igenom anvisning eller egna aktiva val valt att
bosätta sig i kommunen. Vår bestämda uppfattning är att antalet människor som fått
uppehållstillstånd och som väljer att stanna kvar i kommunen kommer att öka radikalt. Det är också
en utveckling som vi gärna bejakar. Men då är det extra viktigt med insatser som möjliggör en snabb
etablering och inkludering i samhället.

Inledning ”Insatser som vi söker medfinansiering från
Länsstyrelsen”
Vi vill börja med och betona att dessa insatser inte är en del av kommunens ordinarie verksamhet
idag. Vår förhoppning är att vi med ert stöd får möjlighet att implementera dessa insatser och får
därmed möjlighet att baka in dessa i den ordinarie verksamheten efter 2017. Just nu pågår en
omfattande förändringsprocess i kommunen för att strukturera om organisationen så att vi är redo
för dessa implementeringar. Bildandet av en integrationsenhet med ett starkt mandat direkt från
kommunchef och kommunstyrelsens ordförande är ett viktigt led i detta arbete. Även införlivandet
av HVB verksamheten samt överföringen av kommunens samtliga återsök till integrationsenheten är
andra exempel av kraftfulla strukturförändringar.
Projektet ”Välkommen att stanna” har många bottnar, totalt beräknas projektet att kosta över tre
miljoner kronor under 2016. Vi kommer att använda medel ur det statliga anslaget för integration
som Vansbro kommun likt andra kommuner i Sverige har erhållit. Tyvärr räcker inte dessa anslag för
det stora behov som finns i kommunen. Därför behöver vi komplettera med en ansökan till
Länsstyrelsen i enlighet med föreskrifterna i 37 a §, förordningen (2010:1122) om statlig ersättning
för insatser för vissa utlänningar. Vi anser att projektet till fullo uppfyller kraven i 5 eller 5 a §§
förordningen (2010:1122) och som syftar till;
-

underlätta etableringen i samhället,
skapa nätverk,
stödja språkinlärning, eller
ge socialt stöd till ensamkommande barn

Projektets beståndsdelar
Föreningsstöd/skapande av nätverk/ge socialt stöd till ensamkommande barn – samarbetspartners
är kommunens föreningsliv
Vi planerar införande av en ungdomscheck a 500 kr per barn/ungdom i Vansbro kommun. Idag finns
1273 barn med svenskt personnummer mellan 0-18 år i kommunen. Utöver dessa finns cirka 120
barn som är ensamkommande eller som finns i boenden runt om i kommunen. Bland barn och
ungdomarna i kommunen råder en stark social oro. Det förs en hel del tråkiga diskussioner om
migration och dess kostnader och konsekvenser för lokalsamhället. Som exempel kan vi nämna att en
enkel förändring av klassindelning med anledning av ökade antal elever har lett till kraftiga protester
bland ungdomarna och deras föräldrar.
Vi vet också att barnen med utrikesbakgrund inte på samma sätt som inrikes födda barn får ta del av
kommunens rika föreningsliv. Det finns också brister i kollektivtrafiken som hindrar en bättre
inkludering i synnerhet på kvällar och helger samt under sommaren då kommunens kollektivtrafik är
anpassad efter skolans öppettider.

Vår bedömning är införandet av fritidschecken kommer att överbrygga en del av ovannämnda
utmaningar och skapar en mötesplats bland inrikes- och utrikesfödda barn och ungdomar. Denna
satsning kommer ensamt att uppfylla alla kraven 5 eller 5 a §§ förordningen (2010:1122).
Kostnad cirka 750.000 kronor

Prova på verksamhet inom föreningslivet/skapande av nätverk/ge socialt stöd till
ensamkommande barn – samarbetspartners är kommunens föreningsliv
Utöver fritidschecken planerar vi för en pott på 250.000 kr som föreningar och studieförbund i
kommunen kan söka medel ur för genomförande av prova på verksamhet. T ex diskuterar vi ett
samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan kring sömnadskurser, skytteföreningen i Nås har äskat
om medel för inköp av ett digitalt verktyg för övning av skytte där man kommer att inkludera de nya
invånarna i Nås. Dala-Järna IK har äskat om medel för uppförande av en innebandy rink så att man
kan få igång en innebandy grupp som riktar sig framförallt till unga tjejer med utrikesbakgrund.
Ryttarsällskapet planerar också prova på verksamhet för unga tjejer med utrikesbakgrund. Svenska
kyrkan har också äskat om medel för genomförandet av en stor konsert med artister från 25 länder i
Dala-Järna kyrka den 26/7. Äskandet handlar om medel för att täcka kostnader för hyra av 2 bussar
som ska transportera boende för Nås och andra delar i kommunen till konserten. Även Ingmarspelen
har kontaktat oss om ett samarbete under sommaren.
Vi har även kommit igång med ett samarbete med Vansbrosimningen kring simundervisning för de
asylsökande. I skrivande stund deltar ett 50-tal asylsökande fördelat på 3 grupper i undervisningen.
Cirka 10 av dessa deltagare är kvinnor. Kostnaden för detta projekt är inte medräknat i detta projekt
men uppgår till 150.000 kronor varav kommunen står för 66.000 kronor för busskort plus
overheadkostnader som inte är medräknade. Vansbrosimningen står för ledarkostnaderna.
Simundervisningen sker på tisdagar och torsdagar och är 1 timme per grupp/tillfälle, totalt 2 timmar
per grupp i veckan under 10 veckor.
Detta är endast ett axplock av de insatser som är under diskussion och eller planering under 2016.
Dessa insatser är att likställa med flyktingguide verksamhet och kommer att uppfylla de mål som är
syftet med denna ansökningsförförande.
Kostnad: 250.000 kronor

Sportotek/skapande av nätverk/ge socialt stöd till ensamkommande barn – samarbetspartners är
kommunens föreningsliv
För att möjliggöra för människor att ta del av föreningsaktiviteterna har vi identifierat behov av att få
igång ett Sportotek där vi kan låna ut sportutrustning. Många nyanlända och asylsökande har inte råd
att köpa in den utrustning som behövs för att utöva vissa sporter. Vi har haft långtgående samtal
med Dalarnas idrottsförbund som är beredda att stötta ett sådant projekt. Men det kräver ett stort
åtagande från kommunen i form av lokal men också administration. Kommunen har också ett behov
att inom ramen för LSS verksamheten och habiliteringen se över möjligheterna kring bemanningen
av ett sådant Sportotek. Kostnaderna som nämns nedan är enbart för inköp av begagnade

sportutrustning som t ex skidor, skridskor, innebandyklubbor, fotbollar, skor, sportkläder mm.
Kostnaden för bemanningen av sportoteket samt lokalkostnader är utanför den här kalkylen.
Satsningen handlar om att ge socialt stöd för de ensamkommande barnen samt andra utsatta
ungdomar som idag inte är inkluderade i föreningslivet.
Kostnad: 150.000 kronor

Kolloverksamhet inklusive sommarskola/stödja språkinlärning/ge socialt stöd till ensamkommande
barn
I sommar kommer Vansbro kommun att anordna en sommarskola med 2 olika spår. Ena spåret
handlar om betygskompletteringar för elever som inte är behöriga för nationella program i
gymnasiet och det andra spåret handlar om språkutveckling för nyanlända elever med eller utan
uppehållstillstånd. Vansbro kommun har de senaste månaderna tagit emot ett stort antal elever på
högstadiet med andra språkkunskaper och med ytterst begränsad erfarenhet av traditionell skolgång.
Det har lett till stora påfrestningar på den ordinarie skolverksamheten. För att säkerställa bättre
förutsättningar inför kommande terminer har vi planerat för skolverksamhet under 2 veckor i
sommar. Vi vill också kombinera detta med kolloverksamhet för att skapa mötesplats mellan ortens
ungdomar och de nyanlända ungdomarna.
Kolloverksamheten är som bekant kostsam med behov av rätt många vuxna. Verksamheten
inkluderar 35 platser per vecka under 4 veckor. Enbart övernattning- och matkostnader uppgår till
150.000 kronor. Arvoden till ledare och vuxna kostar en bit över 200.000 kronor för dessa 4 veckor.
Kostnad: 350.000 kronor

Språkutveckling asylsökande/stödjande av språkinlärning – samarbetspartner är ABF
Att brist på sysselsättning under asyltiden leder till stigmatisering och orsaker följdproblem på
asylboenden är ett välkänt problem vid det här laget. Med tanke på att de flesta på våra boenden är
från länder där vi kan förvänta oss en hög grad av beviljande av uppehållstillstånd leder det också till
problem i nästa steg kring etableringen. Därför har vi identifierat ett stort behov att i ett tidigt skede
inleda organiserat språkutveckling för de asylsökande som finns i vår kommun.
I samarbete med ABF Dala Finnmarks har Vansbro kommun tagit fram ett förslag till lösning för
studiecirklar i svenska och samhällskunskap på Nåshemmet och på Legolandsområdet.
Vi delar upp förslaget i en första inledande etapp om tio veckor och sedan en ny etapper om vardera
tio veckor. Enligt förslaget skall deltagarna erhålla studieverksamhet två gånger per vecka där varje
tillfälle utgör två studietimmar. Detta skulle innebära 40 studietimmar per tioveckors-period.
Vi räknar initialt med sex grupper om 12-15 deltagare och att verksamheten pågår måndag-torsdag
vilket innebär att grupperna 1-3 har svenska måndag och onsdag och grupperna 2-4 följaktligen
tisdag och torsdag. Här måste den definitiva planeringen och schemaläggningen anpassas till faktiskt
deltagarantal och andra pågående aktiviteter.

ABF kommer efter ett beslut om start omedelbart att tillsätta en administrativ resurs som hanterar
den praktiska schemaläggningen. Till denna omfattande verksamhet kan vi idag konstatera att vi i
princip uteslutande behöver använda arvoderade ledare – den tydliga styrningen i tid och volymen
gör att de flesta ideella ledare som finns knutna till ABF i Vansbro idag ser åtagandet som för stort.
Studiematerial som kommer att användas är bl.a. Ordbyrån och Ordbanken från Skolcopy,
Medborgarboken från ABF samt egenproducerat material för ordförståelse och konversation.
Till den första etappen avsätter ABF Dala Finnmark i sin helhet de särskilt riktade statsbidrag som
tilldelats oss för verksamhet med asylsökande till kostnader för studiematerial, ledararvoden,
reseersättning, administration samt pedagogiskt stöd.
Budget enligt offert från ABF etapp 1
Vi antar att 80 % / 65 av deltagarna fullföljer verksamheten vilket innebär 65x380kr= 24.700 kr i
statsbidrag.
Totalt omfattar verksamheten 40 studietimmar/grupp x 6 = 240 timmar
Snittkostnad ledare = 135 x 1,46 (lön + lönekostnad)= 197 kr/timme
Ledarkostnad arvode: 47.300 kr
Resekostnad ledare: 14 mil x 18,50 kr x 40 dagar = 10.360 kr
Materialkostnad 150kr/deltagare x 65 = 9.750 kr
Administration: 25 % x 25000 x 1,46 x 3 = 27.375 kr
Lokalkostnad bygdegården 200 kr/dag x 40 tillfällen = 8.000 kr
Summa kostnader att fakturera Vansbro kommun: 102.785 kr – 24.700 = 78.085 kr
Budget etapp 2 och framåt (förutsatt att inga ytterligare statsbidrag för verksamhet med asylsökande
betalas ut till ABF Dala Finnmark)
Snittkostnad ledare = 135 x 1,46 (lön + lönekostnad)= 197 kr/timme
Ledarkostnad arvode: 47.300 kr
Resekostnad ledare: 14 mil x 18,50 kr x 40 dagar = 10.360 kr
Materialkostnad 150 kr/deltagare x 65 = 9.750 kr
Administration: 25 % x 25000 x 1,46 x 3 = 27.375 kr
Lokalkostnad bygdegården 200 kr/dag x 40 tillfällen = 8.000 kr
Summa kostnader att fakturera Vansbro kommun: 102.785 kr
Kostnad: cirka 181.000 kronor

Förberedande SFI/stödjande språkinlärning – samarbetspartner är Folkuniversitetet
Idag finns det en kö till kommunens SFI. Människor får vänta en lång tid på att få ta del av
svenskundervisningen och får allt svårare att ta del av Arbetsförmedlingens etableringsprogram då
den förutsätter grundläggande kunskaper i svenska språket. För att påskynda den processen i
avvaktan för en genomgripande reform av SFI och vuxenutbildningen som vi kommer att skicka en
separat ansökan om innan den 25 maj har vi identifierat ett behov att tillsammans med
Folkuniversitet tar fram en utbildning 3 dagar per vecka under 9 veckor. Det är en förberedelse inför
SFI och inkluderar språkträning i kombination med samhällsorientering. Varje kurs rymmer 15

personer och kommunen står för utbildningskostnaderna. Vi planerar 3 sådana kurser under 2016 till
en kostnad av 33.000 kr plus moms per tillfälle exklusive kostnaderna för utbildningslokaler som
kommunen står för.
Folkuniversitet står för; handledarutbildning, uppföljning, kontinuerligt stöd under projekttiden,
arbetsgivaransvar för handledaren under projekttiden, tillhandahåller undervisningsmaterial samt
administrerar och utbetalar handledarkostnader.
Kostnad: 99.000 kronor

Praktikplatser/skapande av nätverk/underlätta etableringen i samhället – samarbetspartners är
kommunens närings- och föreningsliv
Vansbro kommun har med anledning av den ökade strömmen av flyktingar och nyanlända beslutat
sig för att inrätta en integrationsenhet i kommunen. I det uppdraget ingår även en enklare
kartläggning och validering av de asylsökandens bakgrund för att möjliggöra en matchning mot den
arbetsmarknad och föreningsliv som finns i kommunen. Integrationsenheten har tagit emot en egen
praktikant. Just nu pågår ett intensivt arbete att skapa fler och fler möjligheter till praktikplatser.
Redan efter 4 veckor har vi vaskat fram ett tiotal praktikplatser både inom kommunens egna
verksamheter men också hos det lokala föreningsliv- och näringslivet. Vi har också ingått ett
samverkansavtal med Arbetsförmedlingen gällande etableringen av de nyanlända.
Vansbro kommun har också kraftfullt ökat antalet feriejobbs-platser i år. Från ett 20-tal platser
sommaren 2015 till cirka 100-platser sommaren 2016. Satsningen är tänkt att även innefatta de
ensamkommande ungdomar som har ett undantag från arbetstillståndet från Migrationsverket.
Utmaningen för oss är som vanligt kollektivtrafiken och möjligheterna för dessa nya grupper att ta sig
till och från ferieplatsen och eller praktikplatsen. I avvaktan för en ny regional struktur kring
kollektivtrafiken är vi utöver de fasta kostnaderna tvungna att hitta en struktur för inköp av busskort.
Feriejobbssatsningen beräknas kosta strax över 600.000 kronor varav en del finansieras av Vansbro
kommuns bostadsstiftelse. Tjänsten som håller i administrationen av dessa satsningar kostar cirka
450.000 kronor för 2016. Därutöver tillkommer kostnader för transporter för cirka 100.000 kronor.
Kostnad 1.150.000 kronor

Vi äskar härmed om medel för genomförande av följande insatser:
– 100.000 kronor för kolloverksamheten – kommunen medfinansierar resterande belopp om 250.000
kronor.
– 181.000 kronor för Språkutveckling – kommunens medfinansiering är overheadkostnader.
– 99.000 kronor för förberedande SFI – kommunens medfinansiering är overheadkostnaderna samt
kostnader för utbildningslokaler.
– 150.000 kronor för Sportotek – kommunen medfinansiering är cirka 100.000 kronor

– 100.000 kronor för prova på verksamheten i föreningslivet – kommunens medfinansiering är
150.000 kronor plus de cirka 750.000 kronor som rör fritidschecken. Utöver detta finansierar
kommunen en 0,75 tjänst som föreningsutvecklare som kommer att handlägga frågorna. Kostnad för
tjänsten är cirka 300.000 kronor.
– 100.000 kronor praktikför overheadkostnader, transportkostnader med mera för praktikplatser
Totalt äskar Vansbro kommun om 630.000 kronor gällande insatser som underlättar stödjande av
språkutveckling, inkludering och delaktighet i lokalsamhället, en snabbare etablering samt socialt
stöd för ensamkommande barn och ungdomar. Vi söker i första hand detta belopp i ”ett paket” då
alla insatser är viktiga. Men om Länsstyrelsen av någon anledning inte anser att någon del inte faller
inom ramarna för ansökningsförfarandet söker vi också per enskild insats. Av ansökan framgår tydligt
vilka samarbetspartners som finns samt kommunen medfinansiering för respektive del i projektet.
Vi hoppas och tror att Länsstyrelsen ser vilket stort åtagande som Vansbro kommun axlat och vilket
enormt hävstångseffekt projektet kommer att kunna generera.

För Vansbro kommun,
2016-05-08
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Kommunstyrelsens ordförande
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Kommunchef
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Integrationschef

