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Länsstyrelsernas uppdrag

Nyanlända
Beredskap och 

kapacitet
Bosättning Sfi

Samhälls-
orientering

Ensamkommande 
barn

Beredskap och 
kapacitet

Barn som 
försvinner

Asylsökande Tidiga insatser
Språkinlärnings-

paket

Främja samverkan

Uppföljning

Statsbidrag



Länsstyrelserna kan bevilja bidrag för 

insatser

§37- beredskap och 
kapacitet (kommuner/kommunalförbund)

§37a – flyktingguider och 
familjekontakter 
(kommuner/kommunalförbund i samverkan med 
idéburen sektor/civila samhället)

Statsbidrag för tidiga 
insatser för asylsökande 
(civila samhället, kommuner/ 
kommunalförbund)



Samordna och 
fördela medel till 
utförare av tidiga 
insatser

Tillhandahålla ett 
digitalt språk-
inlärningspaket

Information till 
Migrationsverket 
och allmänheten

Fördela medel 
till studie-
förbund och 
folkhögskolor  
som anordnar 
svenska för 
asylsökande

Information till 
länsstyrelserna

Tidig 
kompetens-
kartläggning 
av 
asylsökande

Praktik för 
personer 
med 
uppehållstill-
stånd i ABO

Information till 
asylsökande

Information till 
länsstyrelserna

Reseersättning 
till asylsökande

Tidiga insatser 2017



Övergripande syfte

• Motverka 
passivisering

• Underlätta kontakter 
med den svenska 
arbetsmarknaden

• Främja en framtida 
etablering för dem 
som beviljas 
uppehållstillstånd

Syfte med insatserna

Verksamheten ska syfta 
till att främja:

- Kunskaper i svenska 
språket

- Kunskaper om det 
svenska samhället och 
den svenska 
arbetsmarknaden

- Hälsa



Asylsökande i ABO

Asylsökande i EBO

Personer med 
uppehållstillstånd i ABO

Målgrupp för TIA – personer över 18 år



Svenska

Svenska 
samhället och 
arbetsmark-

naden

Hälsa

Kompetens-
kartläggning

(AF)

Jämställdhet

Barn-
perspektiv

Egenmakt

Vilka delar omfattar tidiga insatser?



Var regleras TIA-uppdraget?

• I förordning om länsstyrelsernas 
uppdrag avseende insatser för 
asylsökande och vissa 
nyanlända invandrare 

• I förordning om statsbidrag till 
verksamheter för asylsökande 
m.fl.

• I regleringsbrev 
(återrapportering)



Samordna och 
koordinera

Länsstyrelsen ska 
verka för regional 
samverkan mellan 

kommuner, 
statliga 

myndigheter, 
organisationer i 

det civila 
samhället och 

andra relevanta 
aktörer

Stödja 
utförare 

av 
insatser

Hålla 
information 

tillgänglig för 
Migrations-
verket och 

allmänheten 
om tidiga 
insatser 

Disponera 
och betala 
ut medel

Följa upp

Länsstyrelsens roll i tidiga insatser



Länsstyrelsen ska verka för…

..en jämn 

fördelning av 

likartade insatser 

över hela landet

..att tillgången av 

insatser 

motsvarar 

behovet i länet

..att kvinnor och män 

kan delta i insatser 

på lika villkor och i 

samma utsträckning

..att målgruppen 

för insatserna har 

möjlighet att delta



Medel att fördela för tidiga insatser

Från länsstyrelserna:

2017: 135 mnkr

2018: 110 mnkr

2019: 100 mnkr

2020: 20 mnkr

Från folkbildningsrådet 
(till studieförbund och folkhögskolor 
som bedriver svenskainsatser):

2017: 135 mnkr

2018: 120 mnkr

2019: 106 mnkr

2020: 41 mnkr



Statsbidrag för TIA-insatser

• Organisationer från civilsamhället 
som uppfyller vissa krav kan söka

• Statsbidrag får lämnas till 
kommuner eller kommunalförbund 
när behovet av verksamheter inte 
tillgodoses av andra organisationer

• Insatserna ska handla om svenska, 
samhälle och arbetsmarknad eller 
hälsa

• Bidrag får inte lämnas till 
praktikverksamhet

• En organisation kan söka bidrag för 
verksamhet i flera län



Svenska

Samhälle & 
arbetsmarknad

Hälsa

• Kurser och cirklar i 

svenska

• Språkcaféer och 

andra mötesplatser 

som praktiskt syftar till 

att öva svenska

• Kurser och cirklar med 

samhällsinformation om rättigheter och 

skyldigheter i Sverige kring skola, 

sjukvård, bostadsmarknad, rättsväsende 

m.m.

• Kurser och cirklar svensk arbetsmarknad 

(hur man söker jobb, skriver CV, startar 

företag osv)

• Studiebesök på arbetsplatser

• Jobbsökarmässor

• Mentorskapsprogram

• Föräldrastödsinsatser

• Psykosocialt stöd, t.ex. 

samtalsgrupper och 

liknande

• Friskvårdsinsatser och 

friluftsaktiviteter

• Kurser och cirklar om 

kost, motion, egenvård, 

sexuell hälsa

Ersätts ej:
• Hälso-, sjukvårds-

och 

behandlingsinsatser 

som erbjuds i hälso-

och sjukvården

• Kostnader som 

ersätts av annan 

finansiär

Ersätts ej:
• Praktikverksamhet

er

• Asylrådgivning

• Kostnader som 

ersätts av annan 

finansiär

Ersätts ej:
• Sfi för personer med 

uppehållstillstånd i 

ABO

• Kostnader som 

ersätts av annan 

finansiär



Ansökan om stadsbidrag TIA

• Ansökningshandlingar med vägledning finns 

publicerade på länsstyrelsernas hemsidor för 

respektive län.

• Om flera län berörs är det möjligt att göra en 

länsöverskridande ansökan.

• Nationella ansökningar ställs till Länsstyrelsen i 

Jönköpings län senast 15 maj.



Länsstyrelsen ska…

..lämna uppgifter till 

Migrationsverket om vilka insatser 

som finns inom länet. 

..hålla information om insatser 

tillgänglig för allmänheten



Migrationsverket ska…

..hålla information tillgänglig 

för länsstyrelserna som 

behövs för TIA-uppdraget, t 

ex statistik

..hålla information om TIA-

insatser tillgänglig för 

målgruppen



Folkbildningsrådet och SISU ska…

..informera länsstyrelserna om 
var de verksamheter som 
statsbidraget lämnas för ska 
bedrivas och hur många 
personer som förväntas delta i 
respektive verksamhet

§ 4a Förordning (2015:521) om statsbidrag 
till särskilda folkbildningsinsatser för 
asylsökande och vissa nyanlända invandrare



Vid bedömning om statsbidrag ska 

lämnas ska följande beaktas:

1. det behov som finns 
av verksamheten 
och,

2. hur väl 
verksamheten 
förväntas uppnå 
syftet med 
statsbidraget



Reseersättning för deltagande i TIA

Migrationsverket kan – under vissa 

förutsättningar – bevilja reseersättning för 

deltagande i TIA-insatser.

Länsstyrelserna behöver meddela 

Migrationsverket vilka insatser som finns.



Vem kan teckna en TIA-överenskommelse?

• Offentliga organisationer

• Ideella organisationer

• Registrerade trossamfund

Folkbildningens aktörer som bedriver verksamhet med stöd av förordning (2015:521) om 

statsbidrag till särskilda folkbildningsinsatser för asylsökande och vissa nyanlända 

invandrare behöver inte teckna överenskommelser för den verksamheten



Överenskommelsen

• Kan tecknas för max 1 år framåt i 

tiden

• Kan ej tecknas med retroaktiv verkan

• Tecknas för verksamhet som bedrivs 

inom ett län

• Länsstyrelserna kan börja teckna 

överenskommelser från 15 april 2017

• Anordnare fyller i ett uppgiftsformulär

• Länsstyrelsen tecknar 

överenskommelse med anordnaren



Intyg för deltagande

Intyg för deltagande i insatser

• Intyg lämnas som bilaga till överenskommelsen

• Fylls i av anordnare och lämnas till deltagare

• Måste förnyas var tredje månad

• Intyget kan även användas av folkbildningens aktörer för 

verksamhet enligt (2015:521)



Kontakt

• Frågor om överenskommelser ställs till 

närmaste länsstyrelse

• Frågor om reseersättning ställs till 

Migrationsverkets mottagningsenheter



Kontakt: 

mats.brandstrom@lansstyrelsen.se

070-551 59 23

mailto:mats.brandstrom@lansstyrelsen.se

