Tidiga insatser för asylsökande är
aktiviteter som bidrar till att stärka
kunskaperna i svenska språket, om
samhället, och arbetsmarknaden samt
hälsa. Dessutom ska aktiviteterna främja
delaktighet i arbets- och samhällsliv. Det
är länsstyrelserna som samordnar arbetet
med tidiga insatser och som avgör vilka
aktiviteter som kan räknas som tidiga
insatser. Vänd dig till Länsstyrelsen i ditt
län för mer information om vad som är en
tidig insats och hur du ska gå tillväga om
du vill arrangera en tidig insats.
Bland de aktiviteter som länsstyrelserna
samordnar, ingår särskilda folkbildningsinsatser
med asylsökande i studieförbund och
folkhögskolor i form av verksamheter med
Vardagssvenska och Svenska från dag ett.
Vänd dig till Folkbildningsrådet om du har
frågor om den folkbildningsverksamheten..
Aktiviteter relaterade till Arbetsförmedlingens
kompetenskartläggningsverktyg Jobskills räknas
också som tidiga insatser för asylsökande.

Resor till tidiga insatser

Migrationsverket betalar vid behov ut ersättning
för asylsökandes resor till tidiga insatser.
Ersättningen betalas ut till den asylsökande, inte
till anordnaren.

Migrationsverket kan betala ut ersättning för
resor till tidiga insatser till personer som har
fyllt 18 år och är inskrivna i Migrationsverkets
mottagningssystem, det vill säga asylsökande och
personer med uppehållstillstånd som bor kvar på
Migrationsverkets anläggningsboenden i väntan
på att skrivas ut till en kommun. Personer som inte
kan få ersättning för resor är de som:
• har fått avslag på sin ansökan om uppehålls
tillstånd och inte längre kan överklaga beslutet,
• har ett ärende om uppehållstillstånd som
handläggs enligt Dublinförordningen,
• har fått ett beslut om avvisning som ska
verkställas omedelbart,
• har en egen inkomst eller
• går i gymnasiet.

Intyg för resor till tidiga insatser

För att kunna få ersättning ska den asylsökande
lämna ett intyg till Migrationsverket. Intyget
utfärdas av anordnaren när deltagaren fått plats på
en tidig insats.
Studieförbund och folkhögskolor som bedriver
Svenska från dag ett eller Vardagssvenska med
finansiering via Folkbildningsrådet får utfärda
intyget. De ska vända sig till Folkbildningsrådet
för att få den intygsmall som ska användas.

Anordnare som bedriver tidiga insatser med
finansiering via Länsstyrelsen (TIA-statsbidrag
2016:1364) får utfärda intyg. Anordnare av andra
tidiga insatser får utfärda intyg efter tecknad
överenskommelse med Länsstyrelsen.
Intyget är standardiserat och ska innehålla samtliga
uppgifter som efterfrågas. Säkerställ att den
senaste versionen av mallen för intyg används.
Intyget ska vara i original och vara undertecknat av
anordnaren.

Resor mellan olika kommuner

Migrationsverket betalar i första hand ut ersättning
för resor till aktiviteter som äger rum i den
kommun där den asylsökande bor. Om det inte
finns ett tillräckligt stort eller varierat utbud
av insatser i en kommun kan Migrationsverket
bestämma att asylsökande som bor där kan
få ersättning för resor till aktiviteter i andra
kommuner.
Vilka kommuner som asylsökande kan få
ersättning för att resa mellan kan förändras om
utbudet av insatser förändras. Anordnare som
vill veta mellan vilka kommuner som resor kan
ersättas, ska vända sig till Länsstyrelsen.

Avstånd mellan boendet och insatsen

För att ersättning ska betalas ut måste avståndet
mellan lokalen där insatsen äger rum och den
asylsökandes boende vara minst tre kilometer.
Ersättning kan även utgå vid kortare avstånd
om deltagaren har en funktionsnedsättning som
gör att han eller hon inte kan promenera till
lokalen.
En förutsättning för att ersättning ska betalas ut
är att det är möjligt att delta i insatsen och resa
dit och hem med kollektivtrafik under en och
samma dag.

Övriga villkor för ersättning
för resor till tidiga insatser

Migrationsverket betalar ut ersättning för
det billigaste färdmedlet, vilket
vanligtvis är kollektivtrafik.
Ersättning betalas endast för resor mellan
lokalen och boendet. Resor som är en del av
insatsen, till exempel resor vid studiebesök,
ersätts inte av Migrationsverket.
Utbetalning sker normalt sett i förskott.
Ersättning beviljas för maximalt tre månader
fram i tiden. Vid längre insatser delas dock
utbetalningarna upp, oftast görs de en månad i
taget. Om insatsen pågår längre än tre månader
ska deltagaren lämna in ett nytt intyg.
Om en anordnare får vetskap om att en
deltagare avbrutit sitt deltagande, bör
Migrationsverket underrättas, för att undvika
fortsatt utbetalning av ersättning.
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