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ANSÖKAN 2020 - § 37-medel 

Särskild utlysning 
Boendelösningar för för mottagande av nyanlända som har beviljats 

uppehållstillstånd med anledning av studier på gymnasial nivå. 

Sökande 
Kan endast sökas av kommuner eller 
kommunalförbund 
Vänersborgs kommun/Socialnämnden 

Ansökan ska ha inkommit senast den 2020-01-28 till: 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län 1 

vastragotaland@lansstyrelsen.se 

Samverkans parter 
Kommuner, myndigheter och/eller organisationer som är delaktiga i insatsen. (Bifoga intyg för etablerade 
sam verkansparter) 
Vänersborgs kommun/Socialnämnden, Rädda barnen, Röda Korset, Support Group 
Network, Restad Gård AB. 

(Ytterligare parter i arbetet: Kunskapsförbundet Väst och Dalslands Folkhögskola.) 

I Sökta medel 
2 514 000 kr 

Insats (rubrik) 
Boendelösning för personer med tillfälligt uppehållstillstånd som studerar på gymnasienivå 

Tidsperiod 
2020-02-01 - 2020-07-30 

Kontaktuppgifter sökande 
Kommun: Vänersborgs kommun/Socialnämnden 
Postadress: 462 84 Vänersborg 
Telefon/fax: 0521- 72 10 00 
E-postadress: kommun@vanersborg.se 
Plusgiro/Bankgiro: Plusgiro 6702-5 

Kontaktperson/er i kommunen 
1. Namn och funktion:Ulrika Gardtman, 

Verksamhetschef: Arbete, Sysselsättning och 
Integration 
Telefon/Mobil: 0521- 72 25 74 
E-post: ulrika.gardtman@vanersborg.se 

1 rsökningar inkomna efter sista ansökningsdag kan komma att avvisas. 



•- Länsstyrelserna 

Egen referens: För Länsstyrelsen att uppge 
vid ev. utbetalning av medel 
Organisationsnr: 

2. Namn och funktion:Sufyan Kadhim Husayn, 
Enhetschef: Arbete, Sysselsättning och 
Integration 
Telefon/Mobil: 0521 - 72 25 68 
E-post: sufyan.kadhim@vanersborg.se 
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-•- Länsstyrelserna 

Kategori 
IZ] Bostäder/bosättning 

Endast ansökningar för boendelösningar är möjligt. 

3 



-•- Länsstyrelserna 

Beskrivning 
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Länsstyrelserna 

Bakgrund och behovsanalys 
Beskriv vilka behov som i nuläget inte kan tillgodoses. Beskriv hur behovet av insatsen är förankrat i 
kommunen samt hos eventuella samverkansparter. 
Ett antal personer med uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå kommer att behöva 
flytta från Migrationsverkets asylboenden. Istället kommer de att behöva ordna boende på 
egen hand från och med den 31 januari 2020. 

Orsaken till detta är en Kammarrättsdom från den 18 juni 2019 som säger att den som fått 
uppehållstillstånd, men samtidigt inte omfattas av bosättningslagen, inte har rätt till boende 
och dagersättning från Migrationsverket. Detta enligt LMA, lagen om mottagande av 
asylsökande. 

För Vänersborgs del innebär detta att personer med tillfälligt uppehållstillstånd och som 
studerar på gymnasienivå kommer att bli utan boende fr.o.m. den 31 januari 2010, plus tre 
dagar. 

Behov har då uppstått för att finna alternativa bostäder för 40-60 studeranden. Ett 
samverkansarbete har inletts mellan Vänersborgs kommun och ovannämnda 
frivilligorganisationer med syfte att kortsiktigt lösa bostadssituationen för de studeranden. 

Möten har hållits mellan Vänersborgs kommun och samverkanspartners. Dialog mellan 
kommunen och ansvariga tjänstepersoner på länsstyrelsen har förts om möjligheter för 
kommunen att söka§ 37-medel i en särskild utlysning. Länsstyrelsen har i mail uppgett att 
möjligheterna är goda. 

Vid möte, 2020-01-10, mellan kommunstyrelsen presidium, socialnämndens presidium, 
tjänstepersoner från socialförvaltning och samarbetspartners bestämdes att kommunen 
genom socialnämnden ska ansöka om dessa särskilda medel. 

En lösning har presenterats där Restad Gård AB öppnar en byggnad på Restad Gård. 
Byggnaden kommer att drivas av Rädda barnen. Finansiering kommer att ske genom att 
studerande betalar hyra av sina CSN-medel alternativt försörjningsstöd. 

För att ta på sig detta driftsansvar, med risk för eventuella hyresförluster och andra 
kostnader förenade med boendet, kräver Rädda Barnen att Vänersborgs kommun går in 
och täcker dessa risker/förluster. 

Följaktligen söker nu Vänersborgs kommun och Socialnämnden hos Länsstyrelsen i Västra 
Götalands län dessa§ 37-medel, i den särskilda utlysningen för boendelösningar för 
mottagande av nyanlända som har beviljats uppehållstillstånd med anledning av studier på 
gymnasial nivå. 

Beskriv kortfattat behovet hos kvinnor/flickor och män/pojkar. Skiljer sig behoven åt? I det fall insatsen 
primärt riktar sig till ett kön, motivera varför. 
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Länsstyrelserna 

Syfte 
Beskriv syftet med insatsen utifrån ovan nämnda hinder. 
Kort sikt: anordna kortsiktigt boende på Restad Gård(max. 8 månader). Under tiden ska 
skapas en bostadskampanj i samverkan för att finna långsiktigt boende, främst i 
Vänersborg och Trollhättan kommuner. Detta för att hålla sig inom ramen för 
Kunskapsförbundets geografiska område eller på andra orter som erbjuder möjlighet till 
utbildningsplats. 
Lång sikt: social inkludering, etablering med fokus på arbetsmarknaden, 
självorganisering, psykisk och fysisk hälsa - förbygga riskfaktorer 

Mål och effekter 
Beskriv förväntade mål och effekter som ska uppnås kopplat till syftet. Forumlera gärna mätbara mål. 

Lång sikt: social inkludering, etablering med fokus på arbetsmarknaden, självorganisering, 
psykisk och fysisk hälsa - förbygga riskfaktorer. 

Beskriv hur insatsen påverkar kvinnor/flickor och män/pojkar. 

Målgrupp/er 
Beskriv tänkta deltagare i och mottagare av insatsen samt om barn ingår i målgruppen. Ange antal deltagare 
som nås av insatsen. 
Nyanlända som har beviljats uppehållstillstånd med anledning av studier på gymnasial 
nivå.Ca 30 ungdomar till Hus 19. 

Ensamkommande unga som bor på" Röda Studieboendet" ett boende som startade då 
Migrationsverket skrivit ut dem från asylboendet och de var bostadslösa innan beslutet och 
start om NGL. Cirka 25 ungdomar 
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Länsstyrelserna 

Genomförande och metod 
Beskriv vad ni planerar att göra inom ramen för insatsen samt tillvägagångssätt. Beskriv även eventuell 
metod för aktiviteterna. 
Vänersborgs kommun kommer genom medlen i ansökan täcka eventuell mellanskillnad i 
kostnad av att driva boende och självfinansiering som är tänkt genom hyra från de 
studeranden. 
Boendena, Hus 19 och Röda husen är utslussningsboenden vilket innebär att antal 
boenden/studeranden succesivt kommer att minska. Målet är att få ut alla 
boende/studerande. 
Vidare kommer kommunen delta i hitta bostadskampanj samt ge stöd till unga studeranden 
utifrån kommunens verksamheter 

Genom Projektet "Informations- och bosökarforum" på Integrationsenheten kommer man 
att bistå ungdomar med sökande av långsiktiga boendelösningar, samt kurs som stärker 
ungdomarnas kunskap om innebörden av att hyra eget boende, vilka rättigheter och 
skyldigheter som medföljer. Utifrån bosökarforum är målet att stärka ungdomarnas 
möjlighet att få ett eget långsiktigt boende. Ungdomarna kommer även ha möjlighet till 
VA MED UNG-En samhällsorienteringsform för ungdomar. 
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Länsstyrelserna 

Tids- och aktivitetsplan 

Aktivitet Startdatum Slutdatum 
Lotsa ungdomarna in i bostadskö, leta lägenheter 

Vägledare för ekonomi och betalningsfonner 

Guidning om att vara hyresgäst och om att bo 

Hushållning, Miljö, sophantering, materialval 

Finnas som vuxenstöd med bl.a läxhjälp och samtal - 
flera gånger i veckan 

Förståelse om samhället - info och 
upplevelseaktiviteter 

kontakter med arbetslivet- studiebesök, företagsbesök. 

Vara referens inför sommarjobb och andra jobb. 

Sträva efter att flera av ungdomarna får en egen mentor 

Ge psykosocialt stöd via Röda Korsets TIA-resurser 

Eventuella kommentarer till tids- och aktivitetsplanen 

Samarbetsparter och ansvarsfördelning 
Uppge vilken kommun som är projektägare och vilka andra aktörer som kommer att delta i arbetet med 
insatsen. Uppge i vilken omfattning samarbetssparter kommer att vara delaktiga i arbetet (projektägare, delta i 
styrgrupp, planering, genomförande etc.). 

Parters bidrag i arbetet 

Rädda Barnen: Huvudansvar för att driva Hus 19, administrera professionellt och ideellt 
boendestöd, utfonnande av boenderegler, efterföljning av regler, ev. avhysning vid behov, 
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Länsstyrelserna 

stöd till självorganisering genom "Support Group Unga Vänersborg", delta i hitta 
bostadskampanj, PSS-aktiviteter (psykosocialt stöd) ink studiestöd, fysisk aktivitet & 
samhällsinformation 

Support Group Network: Stöd till att driva Hus 19 ink fakturera hyror från unga, 
tillgänglighet via ungdomshuset (tisdag - lördag), PSS-aktiviteter via ungdomshuset, stöd 
självorganisering, delta i hitta bostadskampanj 

Röda korset: huvudansvar driva röda boendet (25 platser), PSS-aktiviteter ink Studiestöd, 
delta i hitta bostadskampanj 

Restad Gård AB: Fastighetsägare för Hus 19, aktiviteter genom Restad Gård utbildning 

Kunskapsförbundet: Studieplatser, studiestöd genom utbildning för integrationspedagoger, 
närhet till målgrupp, flagga upp individer med extra behov 

Dalslands folkhögskola: Studieplatser, närhet till målgrupp, flagga upp individer med extra 
behov, kontakt med andra folkhögskolor, ev. studiestöd genom utbildning för 
integrationspedagoger 

Lika rättigheter och barnets bästa 
Beskriv hur insatsen främjar jämlikhet och motverkar diskriminering. 
Beskriv hur insatsen främjar målgruppens delaktighet i samhället. 
Beskriv hur insatsen anpassas till eventuella funktionsvariationer i målgruppen. 
Beskriv hur insatsen tar hänsyn till barnets rättigheter och särskilt principen om barnets bästa. 
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Länsstyrelserna 

Uppföljning och/eller utvärdering 
Beskriv hur insatsens mål ska följas upp och/eller utvärderas, t.ex. via enkäter eller intervjuer, samt om 
uppföljningen och/eller utvärderingen kommer att göras av en extern part eller internt. 
Vänersborgs kommun kommer, genom socialnämnden och socialförvaltningen, att ha en 
systematiskt och strukturerad uppföljning på månadsbasis med samarbetspartnerna. Detta 
för att kunna följa att syftet att finna långsiktigt boende i främst Vänersborg och 
Trollhättan kommuner nås .. 

Även uppföljning av de långsiktiga målen om en social inkl udering, etablering med fokus 
på arbetsmarknaden, självorganisering, psykisk och fysisk hälsa - förbygga riskfaktorer 
kommer att följas upp. 

Frivilliorganistionerna bl.a. Röda korset kommer att systematiskt utvärdera ungdomarnas 
erfarenheter av boende/studier/praktikplatser/ arbete mm. Regelbundna kontakter hålls 
utifrån ungdomarnas behov och önskan. Vidare att följa ungdomarnas studier via mentorer. 

Plan för implementering 
Beskriv om, och i så fall hur, insatsen kommer att fortgå efter insatstidens slut. Beskriv hur ni planerar att ta 
tillvara på insatsens resultat inom er organisation. 
Arbetet har pågått under en lång tid och funktionella rutiner och goda relationer mellan 
socialtjänst, Röda Korset och målgruppen har skapats under flera år. 
Förhoppningsvis är den rådande situationen unik och att vi slipper hamna i en liknande 
situtation. 

Kopplingar till andra projekt eller program 
Kommer ni att samarbeta med andra projekt, insatser eller program? Om ja, beskriv med vilka och på vilket 
sätt samarbetet kommer att ske. 
Nya vägar ut i naturen 

TIA-projekt - psykosocial hälsa 

IOP - Mobilt traumateam 

Övningskörning med ungdomar 

Budget (OBS! Redogör endast för sökta§ 37-medel) 
Länsstyrelsen har inte möjlighet att bevilja medel för egna lokaler, övergripande styrning och ledning, 
personalstöd, kontorsutrustning och kontorsmaterial. Länsstyrelsen har heller inte möjlighet att bevilja medel för 
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friskvård och personalförmåner, rekryteringskostnader, böcker eller medlemsavgifter för personalen. Detta ska 
istället ingå i overheadkostnader på maximalt 15 % av de totala lönekostnaderna. 

Insatsen ska särredovisas i bokföringen via en projektkod eller dylikt. 
Kostnadsslag År 2020 År 2021 År 2022 Totalt 
Lönekostnader (inklusive lönebikostnader. Ange antal 750 000 
personer och månadslön inklusive lönebikostnad) 

kr Omfattar 1 heltidstjänst/2 för Hus 19 + 1 
heltidstjänst/2 för Röda Huset, vardera 300 
000 + ½ tjänst SGN på 150 000 
Overheadkostnader (max 15 % av löne- eller 
arvodeskostnader) 

Externa tjänster (typ av köpt tjänst) 100 000 
Vaktrondering kr 
Lokalkostnader (kostnader för externt hyrda lokaler) 1 614 000 
Avser hyreskostnader för Hus 19 och Röda kr 
Huset. Totalt 900 000 kr+ 480 000 kr under 
sökt period. Återställningskostnad 180 000 
kr. Brandlarm 54 000 kr 
Material mm. (specificera typ av material) 

Resekostnader 

Förtäring 

Information/kommunikation (t.ex. annonser, broschyrer, 50 000 kr 
annat kommunikationsmaterial) 
Broschyrer, informationskampanj m.m. 
Summa 2 514 000 

kr 

Övrig finanisering 
Insatsen kommer även att finansieras av andra medel: D Ja [8JNej 

Om ja: Insatsen finansieras även av D Egen finansiering 
D EU-fond, ange vilken: 
D Annan finansiering, ange vilken: 

Omja, ange summa: 

Underskrift (undertecknas av behörig firmatecknare) 
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- Jag försäkrar att jag är behörig firmatecknare. 
- Jag försäkrar att uppgifterna i ansökan och dess bilagor är fullständiga och riktiga. 
- Jag har tagit del av kraven för stödet och åtar mig att följa regelverket. 
- Jag medger att uppgifter om insatsen och och kontaktuppgifter får publiceras av 

Länsstyrelsen. 
- För information om hur Länsstyrelsen i xxx län behandlar personuppgifter, se 

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd. 
- Om du som sökande är en upphandlande myndighet eller enhet: Jag försäkrar att vi 

följer den upphandlingslagstiftning som gäller för vår verksamhet. 
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