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Ersättning för att stärka och utveckla verksamhet med
flyktingguider och familjekontakter enligt 37a § förordning
2010:1122
Beslut
Länsstyrelsen i Jönköpings län beviljar Trelleborgs kommun
600 000 kronor för insatsen Familjecentralen som arena, inom
ramen för 37a § förordning om statlig ersättning för att stärka och
utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter
(2010:1122).

Skäl för beslut
Länsstyrelsen avslår delar av ansökt summa på grund av:
Medelsbrist.

Bakgrund
Länsstyrelsen i Jönköpings län förmedlar medel till kommuner
enligt 37a § i ersättningsförordningen (2010:1122), för att stärka
och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter.
Länsstyrelsen i Jönköpings län prövar frågor om och betalar ut
ersättning enligt 37a §.

Utbetalning av beviljade medel
Utbetalning av beviljade medel sker senast vecka 25, från
Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Redovisning
Delredovisning lämnas in senast 2019-02-28. Slutredovisning
lämnas in senast 2020-02-29. Redovisningarna skickas till
Länsstyrelsen Skåne, skane@lansstyrelsen.se. Redovisningarna
ska vara undertecknade och göras på särskilda rapportmallar som
kommer att finnas på Länsstyrelsens webbplats.
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Den som beviljats medel ska kunna visa verifikat och andra
underlag för redovisningen.

Återbetalning
Enligt 39 § förordning om statlig ersättning för insatser för vissa
utlänningar (2010:1122) får beviljade medel återkrävas 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.
Enligt 40 § är en mottagare av ersättning även
återbetalningsskyldig för medel som inte har använts för avsett
ändamål.
Om en mottagare är återbetalningsskyldig enligt 39 §, ska den
myndighet som beslutat om ersättningen besluta att återkräva det
felaktigt utbetalda beloppet.
Om en mottagare är återbetalningsskyldig enligt 40 §, får den
myndighet som beslutat om ersättningen besluta att återkräva de
medel som inte har använts för avsett ändamål.

Upplysning
Detta beslut får enligt § 42 förordning om statlig ersättning för
insatser för vissa utlänningar (2010:1122) inte överklagas.
Väsentliga förändringar och omfördelningar inom beviljad budget
ska godkännas av Länsstyrelsen Skåne
För information om hur länsstyrelserna behandlar personuppgifter,
se www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Kontakt
Kontaktperson för ansökan i Trelleborgs kommun är Rehanna
Ståhlstierna.
För ytterligare information, kontakta Torgny Ängquist, e-post:
torgny.angquist@lansstyrelsen.se, telefon: 010-221 17 13,
Länsstyrelsen Skåne, alternativt Michella Zayat, Länsstyrelsen i
Jönköpings län. Vid kontakt med Länsstyrelsen Skåne, uppge
diarienummer 851-10165-2018.
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Beslut i detta ärende har fattats av länsråd Anneli Wirtén.
Föredragande har varit integrationsutvecklare Michella Zayat.

Anneli Wirtén

Michella Zayat
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