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Anvisningar § 37a - Ersättning för att stärka 

och utveckla verksamhet med flyktingguider 

och familjekontakter 

Inledning 

Länsstyrelserna förmedlar medel till kommuner enligt 37a § i ersättningsförordningen 
(2010:1122) för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familje-
kontakter. Länsstyrelsen i Jönköpings län prövar frågor om och betalar ut ersättning 
enligt 37a §. Målgruppen för insatserna är nyanlända med uppehållstillstånd och/eller 
asylsökande. Under 2019 är insatser som särskilt riktar sig till eller underlättar delta-
gandet för föräldralediga och andra personer med små barn prioriterade. 

Medelsfördelning 2019 

För 2019 disponerar Länsstyrelsen i Jönköpings län 66 miljoner kronor för fördelning 
under året. Av medlen för 2019 avsätts 1,5 miljoner kronor för ett nationellt föräldra-
skapsprojekt.  

Länsstyrelsen i Jönköpings län beslutar om hur stor del av anvisade medel som ska 
fördelas för disposition av respektive länsstyrelse. Grundbeloppet har inför 2019 satts 
till 200 000 kronor. 

I det fall något län inte använder hela sitt medelsutrymme kommer medel att omför-
delas till insatser i ett eller flera andra län, där länsstyrelsen yrkat på avslag till följd av 
medelsbrist. 

Fördelning (tkr) 
 

Blekinge 1250 

Dalarna 2680 

Gotland   460 

Gävleborg 2020 

Halland 1730 

Jämtland 1470 

Jönköping 2760 

Kalmar 2310 

Kronoberg 1750 

Norrbotten 2570 

Skåne 7650 

Stockholm 9060 

mailto:jonkoping@lansstyrelsen.se
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Krav för beviljande av medel 

Medel kan primärt sökas och beviljas för insatser som utförs under 2019 och 2020. 
Insatser avseende 2021 kan beviljas om det bedöms särskilt angeläget. 

För att medel ska beviljas krävs:  

A. att insatsen stärker och/eller utvecklar verksamheter med flyktingguider 
och familjekontakter  

I begreppet stärka och utveckla ligger ett utvecklingsfokus. Detta innebär att me-
del inte kan beviljas för att hålla en pågående insats vid liv. Insatser som beviljas 
kan dock gälla metodutveckling eller implementering av redan befintliga arbetssätt 
eller metoder i ordinarie verksamhet.  

Verksamheter med flyktingguider och familjekontakter kan avse såväl insatser 
där individ möter individ som insatser i grupp, till exempel studiecirkelverksamhet 
eller föreläsningar. 

B. att insatsen riktas i huvudsak till nyanlända utlänningar och/eller asylsö-
kande 

Målgruppen för § 37a-insatser innefattar både nyanlända utlänningar och asylsö-
kande. Med nyanlända utlänningar avses personer som omfattas av 5-5b §§ i er-
sättningsförordningen. Med asylsökande avses utlänningar som omfattas av lagen 
(1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. Det är möjligt att lämna stöd till 
insatser riktade till båda målgrupperna. Insatser kan även vara riktade till ensam-
kommande barn. Personer som beviljats tillfälligt uppehållstillstånd för studier på 
gymnasial nivå kan omfattas av insatserna. 

C. att insatsen syftar till att  
o underlätta etableringen i samhället och/eller 
o skapa nätverk och/eller 
o stödja språkinlärning och/eller 
o ge socialt stöd till ensamkommande barn 

 
D. att ersättningen lämnas för verksamhet som bedrivs utan vinstsyfte  

E. att insatsen genomförs antingen av kommunen i egen regi eller av kom-
munen i samverkan med en eller flera organisationer  

Södermanland 2130 

Uppsala 2020 

Värmland 2590 

Västerbotten 2560 

Västernorrland 1860 

Västmanland 2100 

Västra Götaland 10380 

Örebro 2400 

Östergötland 2750 
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Ansökan kan endast göras av en kommun och ska vara undertecknad av behörig fir-
matecknare.  
 
Medel kan ej beviljas till kommunalförbund. 

 
F. att budgeten är grundligt genomarbetad 

En väl genomarbetad budget ökar förutsättningarna för god måluppfyllelse, förbättrar 
möjligheten att implementera insatsen i ordinarie verksamhet och underlättar uppfölj-
ning av insatsen.  
 
G. att ansökan är korrekt ifylld 
Samtliga fält ska vara ifyllda när beslut fattas.  
 

Prioriteringsgrunder för 2019 

Under 2019 är insatser som särskilt riktar sig till eller underlättar deltagandet för för-
äldralediga och andra personer med små barn prioriterade. I prop. 2017/18:1 betonas 
vikten av att även föräldralediga ges möjlighet att etablera sig, att fortsätta utveckla 
sina kunskaper i svenska och att samtidigt få möjlighet till viktiga kontakter med sam-
hället. Regeringen konstaterar även att längre perioder av föräldraledighet tenderar att 
särskilt försena kvinnors etablering i arbets- och samhällslivet.  

I syfte att möjliggöra för kommuner att i större utsträckning erbjuda insatser för för-
äldralediga har regeringen därför valt att förstärka befintliga medel enligt 37a § med 
15 miljoner kronor per år under perioden 2018–2020. Insatserna ska även kunna om-
fatta asylsökande.   

 

I övrigt prioriteras även insatser där: 

I. insatsen sker tillsammans med idéburen sektor 

II. kontakten med samverkande part/-er är etablerad 

Av ansökan ska framgå att kontakt är etablerad genom särskilt intyg, undertecknat 
av samverkanspart. 

Att ta i beaktande vid bedömning av ansökningar 

I en tidigare utvärdering av beviljade och avslutade insatser framkommer flera ut-
vecklingsområden. Ett sådant är att målen i ansökningarna i högre grad bör vara 
mätbara. Ett annat utvecklingsområde är utvärderingar, som ofta saknas eller är 
bristfälliga.  

Inga krav ställs på egenfinansiering av insatserna, däremot begräsningar av vad me-
del kan användas till:  

Länsstyrelsen kan bevilja overheadkostnad som får uppgå till 15 procent av beviljade 
löne- eller arvodeskostnader. Overheadkostnader kan exempelvis vara: egna lokaler, 
övergripande styrning och ledning, personalstöd, kontorsutrustning, kontorsmaterial, 
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friskvård och personalförmåner, rekryteringskostnader, böcker eller medlemsavgifter. 
Sådana kostnader kan därför ej beviljas som enskilda budgetposter.  

Jämställdhets- och rättighetsperspektiv 

Enligt förordning (2017:868) med länsstyrelseinstruktion (5 § pp. 1–5) ska länsstyrel-
serna beakta jämställdhet och mänskliga rättigheter, inklusive förbudet mot diskrimi-
nering, barnets bästa och tillgänglighetsfrågor, i verksamheten. Detta gäller även vid 
utdelning och uppföljning av statsbidrag inom integrationsområdet. Som ett stöd för 
att göra denna bedömning ställs frågor om jämställdhet, lika rättigheter och barnets 
bästa i ansökningshandlingarna. För att säkerställa att jämställdhets- och rättighets-
perspektivet beaktas kan även andra typer av insatser genomföras av länsstyrelsen 

Genomförande 

Arbetsgången för beredning, utbetalning, granskning och redovisning ser i huvudsak 
ut enligt följande: 

1. Respektive länsstyrelse ansvarar för utskick till länets kommuner av framtaget 
kommunbrev (bilaga 1), ansökningsblankett (bilaga 2) och intyg för samver-
kanspart (bilaga 3).  

2. Respektive länsstyrelse sätter ett sistadatum för när ansökningar ska vara in-
komna till länsstyrelsen.  

3. Länsstyrelsen Jönköping skickar ut excelfiler till länsstyrelserna. Respektive 
länsstyrelse fyller i sin excelfil med både bifallna och avslagna insatser och 
skickar tillbaka till Länsstyrelsen Jönköping. Respektive länsstyrelse rangord-
nar de insatser som fått delvist bifall eller avslag till följd av medelsbrist. 

4. Berörd länsstyrelse prövar inkomna ansökningar och skickar dem tillsammans 
med ovannämnda excelfil till utvecklingsmedel.integration.jonkoping@lans-
styrelsen.se senast den 22 maj.   

5. Länsstyrelsen Jönköping fattar beslut och meddelar sökandena, med kopia till 
länen för kännedom. Inför beslut sker samråd med Utvecklingsmedelsgrup-
pen.  

6. En lista med beviljade ansökningar publiceras på länsstyrelsernas gemen-
samma projektwebbplats www.lansstyrelsen.se/integration.  

7. Länsstyrelsen Jönköping betalar ut beviljade ersättningar till sökandena och 
informerar berörd länsstyrelse om utbetalningarna. 

8. Berörd länsstyrelse erbjuder kontinuerlig dialog under insatstiden. 
9. Sökanden lämnar en eller flera delrapporter (bilaga 5) till berörd länsstyrelse. 
10. Berörd länsstyrelse följer upp och granskar beviljade insatser och skickar där-

efter godkänd slutrapport (bilaga 6) och utdrag ur huvudbok/motsvarande 
tillsammans med berörd länsstyrelses yttrande om slutredovisningen (bilaga 7) 
till Länsstyrelsen Jönköping. Av yttrandet ska det framgå huruvida berörd 
länsstyrelse anser att medel ska återkrävas eller ej. Eventuella kompletteringar 
ska även skickas till Länsstyrelsen Jönköping.  

mailto:utvecklingsmedel.integration.jonkoping@lansstyrelsen.se
mailto:utvecklingsmedel.integration.jonkoping@lansstyrelsen.se
http://www.lansstyrelsen.se/integration
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11. Länsstyrelsen Jönköping slutgranskar och godkänner slutrapporteringen och 
meddelar berörd kommun samt berörd länsstyrelse. När en kommun är åter-
betalningsskyldig upprättar Länsstyrelsen Jönköping ett återbetalningsbeslut 
som skickas till kommunen. 

12. När Länsstyrelsen Jönköping upprättat ett godkännande av slutredovisning 
eller ett återbetalningsbeslut kan berörd länsstyrelse avsluta ärendet. 

 

Viktiga datum 2019  
 
22 maj Berörd länsstyrelse skickar in samtliga ansökningar samt ifylld excelfil 

till Länsstyrelsen i Jönköpings län.  
 
29 maj Utvecklingsmedelsgruppen sammanträder. 
 
7 juni Länsstyrelsen i Jönköpings län fattar beslut och meddelar sökandena. 
 
11–21 juni Medel betalas ut till beviljade insatser. 
 
 

Förändring av insats 

Efter skriftlig förfrågan från sökande kan respektive länsstyrelse godkänna smärre 
förändringar/förlängning av insats inom beviljad budget. Berörd länsstyrelse skickar 
ett skriftligt godkännande om ändringen till sökande kommun, med kopia till Läns-
styrelsen i Jönköpings län utvecklingsmedel.integration.jonkoping@lansstyrelsen.se.  

Utbetalning 

Utbetalning av medel sker från Länsstyrelsen i Jönköpings län. Utbetalning sker till 
sökande kommun efter att beslut har skickats. 

Redovisning 

En lista med beviljade insatser publiceras på länsstyrelsernas gemensamma projekt-
webbplats www.lansstyrelsen.se/integration.  

Om inte annat meddelats ska sökanden till berörd länsstyrelse lämna en delredovis-
ning av beslutad insats sex månader efter angivet startdatum (bil. 5), eller vid de tid-
punkter och på det sätt som berörd länsstyrelse beslutar.  

En undertecknad slutredovisning ska vara berörd länsstyrelse tillhanda senast två må-
nader efter att insatsen avslutats. Kostnaderna för insatsen ska vara särredovisade, 
och utdrag ur huvudboken ska bifogas slutrapporten. Om det särskilt begärs ska den 

mailto:utvecklingsmedel.integration.jonkoping@lansstyrelsen.se
http://www.lansstyrelsen.se/integration
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som beviljats medel kunna uppvisa verifikat och andra underlag för redovisningen. 
Brister i redovisning kan utgöra hinder för att bevilja ytterligare ersättningar. 

Redovisningen ska göras på mallar från det år då insatsen beviljades. 

Slutredovisning ska lämnas till den länsstyrelse där sökande har sin verksamhet. Be-
rörd länsstyrelse granskar slutrapporten och sänder därefter kopior av slutrapporten 
och ekonomisk redovisning samt berörd länsstyrelses yttrande om slutredovisning till 
Länsstyrelsen i Jönköpings län. Eventuella kompletteringar ska även skickas till Läns-
styrelsen Jönköping. Länsstyrelsen i Jönköpings län slutgranskar och godkänner den 
ekonomiska redovisningen och meddelar berörd kommun och berörd länsstyrelse när 
den ekonomiska redovisningen godkänts, samt huruvida eventuell återbetalning ska 
ske. När Länsstyrelsen Jönköping upprättat ett godkännande av slutredovisning eller 
ett återbetalningsbeslut kan berörd länsstyrelse avsluta ärendet.  

Undermåliga underlag till Länsstyrelsen Jönköping kan leda till längre handläggnings-
tider av slutrapporten. 

Del- och slutrapporter behöver inte undertecknas av firmatecknare utan kan under-
tecknas av kontaktperson, projektledare eller dylikt. 

Återbetalning 

Regler om återbetalning finns i förordningens 39–41§§. Mottagare av medel är återbe-
talningsskyldig om ersättning lämnats på fel grund eller med för högt belopp. Om ett 
sådant fel inte har orsakats av mottagaren är denne endast återbetalningsskyldig om 
mottagaren insett eller skäligen borde ha insett felet.  

Återbetalning ska även ske i de fall ersättningen inte använts för det ändamål som an-
getts i ansökan.  

Information om dessa bestämmelser ska framgå i beslut om ersättning. Beslut om 
återbetalning fattas av Länsstyrelsen i Jönköpings län. Om det finns särskilda skäl för 
det, får ett krav på återbetalning efterges helt eller delvis. 

Återbetalning sker till Länsstyrelsen i Jönköpings län. Återbetalning ska ske om över-
blivna/ej korrekt använda medel överstiger 2000 kronor.  

Beslut om återkrav kan överklagas. Detta ska framgå av beslutet om återkrav, som 
även ska innehålla en besvärshänvisning.  
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Aktuella lagtexter 

FÖRORDNING (2010:1122) OM STATLIG ERSÄTTNING FÖR INSATSER FÖR 

VISSA UTLÄNNINGAR -  

5 § Ersättning enligt 3 och 4 §§ lämnas för utlänningar som har ett uppehållstillstånd 
som kan ligga till grund för folkbokföring, om det har beviljats enligt 

    – 5 kap. 1, 2, 4, 6 eller 11 § utlänningslagen (2005:716), 

    – 12 kap. 18 § utlänningslagen,  

    – 21 eller 22 kap. utlänningslagen, eller 

    – någon av 16 c–16  §§ lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten 
att få uppehållstillstånd i Sverige. Förordning (2017:487). 

5 a § Ersättning enligt 3 och 4 §§ lämnas för utlänningar som har ett uppehållstill-
stånd som kan ligga till grund för folkbokföring på grund av anknytning till en person 
som har beviljats uppehållstillstånd med stöd av någon av de bestämmelser som 
anges i 5 §. 

    Ersättning enligt 3 och 4 §§ lämnas även för en utlänning som är ett ogift barn och 
som har ett uppehållstillstånd som kan ligga till grund för folkbokföring på grund av 
anknytning till en person som i sin tur har beviljats uppehållstillstånd enligt 5 kap. 3 § 
första stycket 4 utlänningslagen (2005:716) på grund av anknytning till en person som 
avses i 5 §. 

    Ersättning enligt första eller andra stycket lämnas under förutsättning att  

 1. utlänningen har ansökt om uppehållstillstånd inom sex år från det att den person 
som utlänningen har anknytning till först togs emot i en kommun, och 

 2. den person som utlänningen har anknytning till inte var svensk medborgare vid 
tidpunkten för utlänningens ansökan om uppehållstillstånd. Förordning (2017:487). 

5 b § Ersättning enligt 3 och 4 §§ lämnas även för utlänningar som har haft ett uppe-
hållstillstånd som avses i 5 eller 5 a § och som inom giltighetstiden för det uppehålls-
tillståndet har ansökt om ett nytt eller fortsatt tillstånd som avses i 5 eller 5 a §. Om 
ansökan avslås lämnas ersättning fram tills beslutet har fått laga kraft. Förordning 
(2017:487). 

 

8 § Länsstyrelserna prövar frågor om och betalar ut ersättning enligt 37 §. 

 

37 a § Länsstyrelsen i Jönköpings län får, i mån av tillgång på medel, lämna ersättning 
till kommuner för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familje-
kontakter som i huvudsak riktas till nyanlända utlänningar som omfattas av 5–5 b §§ 
och till utlänningar som omfattas av lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande 
m.fl., och som syftar till att 

    – underlätta etableringen i samhället, 

    – skapa nätverk, 
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    – stödja språkinlärning, eller 

    – ge socialt stöd till ensamkommande barn. 

    Ersättning får lämnas för verksamhet som bedrivs utan vinstsyfte och som genom-
förs antingen av kommunen i egen regi eller av kommunen i samverkan med en eller 
flera organisationer. Förordning (2017:487). 

 

37 b § Ersättning för verksamhet som anges i 37 a § får lämnas efter ansökan. Innan 
Länsstyrelsen i Jönköpings län beslutar i frågan om ersättning ska den berörda läns-
styrelsen ges tillfälle att yttra sig. 

    En kommun som tagit emot ersättning enligt 37 a § ska lämna en ekonomisk redo-
visning av de utbetalda medlen och en redovisning av vad medlen har använts till. 

    Länsstyrelsen i Jönköpings län får meddela föreskrifter om förfarandet för ansökan 
och redovisning enligt denna paragraf. Förordning (2014:367). 

 

UTLÄNNINGSLAGEN (2005:716), M.M. 

Av 5-5b §§ förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för vissa utlänningar 
och bestämmelserna i utlänningslagen framgår följande målgrupper för stöd: 
 
-utlänningar som beviljats uppehållstillstånd som flyktingar, skyddsbehövande, 
övriga skyddsbehövande, fall av vidarebosättning eller p.g.a. Sveriges internation-
ella åtaganden, eller p.g.a. synnerligen ömmande omständigheter.   
 
-utlänningar som beviljats uppehållstillstånd p.g.a. att det funnits hinder mot 
verkställighet av ett lagakraftvunnet beslut om avvisning eller utvisning. 
 
-utlänningar som beviljats tillfälligt uppehållstillstånd enligt rådets direktiv 
2001/55/EG av den 20 juli 2001, eller som skydd för vittnen i förhandlingar in-
för en internationell domstol eller tribunal, med vilken Sverige har ingått avtal 
om sådant skydd.   
 
-utlänningar som beviljats tillfälligt uppehållstillstånd för gymnasiestudier.   
 
-utlänningar med uppehållstillstånd som kan ligga till grund för folkbokföring 
p.g.a. anknytning till en person som har beviljats uppehållstillstånd med stöd av 
någon av de ovanstående bestämmelserna. 
 
-utlänningar som har haft ett uppehållstillstånd som avses i de ovanstående be-
stämmelserna och som inom giltighetstiden för det uppehållstillståndet har an-
sökt om ett nytt eller fortsatt sådant tillstånd.  
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LAGEN (1994:137) OM MOTTAGANDE AV ASYLSÖKANDE M.FL. 

En ytterligare målgrupp är individer som omfattas av lagen (1994:137) om motta-
gande av asylsökande m.fl.  

I lagen om mottagande av asylsökande m.fl. ges bestämmelser om sysselsättning för 
och bistånd till utlänningar som 
1. har ansökt om uppehållstillstånd i Sverige som flykting enligt 4 kap. 1 § eller som 
annan skyddsbehövande enligt 4 kap. 2 eller 2 a § utlänningslagen (2005:716) eller 
motsvarande äldre bestämmelser (asylsökande), 
2. har beviljats uppehållstillstånd med tillfälligt skydd eller uppehållstillstånd efter till-
fälligt skydd med stöd av bestämmelserna i 21 kap. 2, 3, 4 eller 6 § utlänningslagen 
och som inte är folkbokförda här i landet, eller 
3. har ansökt om uppehållstillstånd i Sverige och av särskilda skäl medgetts rätt att 
vistas här medan ansökan prövas. 

 

LAG (2016:752) OM TILLFÄLLIGA BEGRÄNSNINGAR AV MÖJLIGHETEN ATT FÅ 

UPPEHÅLLSTILLSTÅND I SVERIGE 

Uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå 

16 c §   En utlänning som har haft ett uppehållstillstånd som har tidsbegränsats enligt 
5, 12 eller 15 §, och som inte kan få ett nytt sådant tillstånd, ska beviljas ett uppehålls-
tillstånd för studier på gymnasial nivå om han eller hon  

   1. har fyllt 18 men inte 25 år,  

   2. studerar på ett introduktionsprogram i gymnasieskolan, och 3. inte tidigare har 
fullföljt en gymnasieutbildning eller en utländsk motsvarande utbildning. 

Detsamma ska gälla för en utlänning som har haft, eller annars skulle beviljas, ett up-
pehållstillstånd enligt 5 kap. 11 § utlänningslagen (2005:716) för att det saknas ett ord-
nat mottagande i hemlandet. Den nedre åldersgränsen ska dock i detta fall vara 17 år. 

Uppehållstillståndet ska vara tidsbegränsat och gälla i tretton månader. 
 
Uppehållstillstånd enligt denna paragraf kan endast beviljas en gång. Uppehållstill-
stånd enligt denna paragraf får inte beviljas en utlänning som avses i första stycket 
som studerar på en sådan utbildning som avses i 16 a § första stycket 2 b. Lag 
(2018:756). 

 

LÄNSSTYRELSERNAS REGLERINGSBREV 

44. Länsstyrelsen i Jönköpings län ska, efter att övriga länsstyrelser har fått tillfälle att 
yttra sig, besluta om hur stor del av de anvisade medlen från anslaget 1:2 Kom-mu-
nersättningar vid flyktingmottagande och anslaget 1:1 Etableringsåtgärder under ut-
giftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering som ska fördelas 
för disposition av respektive länsstyrelse. Länsstyrelserna ska redovisa för vilka olika 
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insatser som ersättning enligt 37 och 37 a §§ förordningen (2010:1122) om statlig er-
sättning för insatser för vissa utlänningar lämnats samt en bedömning av resultaten. 
Jämställdhetsaspekter ska beaktas i den utsträckning som det är relevant. Läns-styrel-
sen i Jönköpings län ska samordna redovisningen och lämna en samlad rapport för 
samtliga länsstyrelser, med bilagda rapporter från respektive länsstyrelse. Anvisningar 
för redovisningarna lämnas av Länsstyrelsen i Jönköpings län. Uppdraget ska redovi-
sas till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 28 februari 2020. 
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Bilagor 
 

1. Informationsbrev till kommunerna 
2. Ansökningsblankett  
3. Intyg samverkanspart  
4. Instruktion för diariehantering 
5. Delrapportsmall 
6. Slutrapportsmall 
7. Berörd länsstyrelsens yttrande om slutrapport 
8. Stöddokument jämställdhet för länsstyrelsen 
9. Stöddokument jämställdhet för sökande 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Detta ärende har beslutats av länsråd Anneli Wirtén. I den slutliga handläggningen 
har även Robert Larsson, Länsstyrelsen Gävleborg, Daniel Uddling, Länsstyrelsen 
Västra Götaland och Daniel Larsson, Länsstyrelsen Östergötland, deltagit. Michella 
Zayat, Länsstyrelsen Jönköping, har varit föredragande. 

 

 

 

 
Anneli Wirtén 
Länsråd 


