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UTLYSNING AV §37-MEDEL ÅR 2021 
Insatser och samverkan som bidrar till att underlätta bosättning och 

öka mottagningskapaciteten i kommunerna 

Länsstyrelserna fördelar medel till kommuner eller kommunalförbund enligt §37 i 
ersättningsförordningen (2010:1122). Länsstyrelserna får lämna medel för att 
skapa beredskap och mottagningskapacitet och för att utveckla samverkan mellan 
kommuner och mellan kommuner och andra parter i syfte att underlätta etable-
ringen i samhället.  

Länsstyrelserna har 40 miljoner kronor att fördela nationellt under 2021. Läns-
styrelsen i Kronobergs län kan fördela 918 390 kronor av dessa medel under 
2021, medel som länets kommuner nu kan ansöka om. 

INRIKTNING OCH PRIORITERINGSGRUNDER ÅR 2021 
Länsstyrelserna får lämna ersättning till kommuner och kommunalförbund för 
insatser för att:  

▪ underlätta bosättning,  

▪ skapa beredskap och tillräcklig mottagningskapacitet för nyanlända 
och/eller ensamkommande barn, och 

▪ utveckla samverkan mellan kommuner och mellan kommuner och andra 
parter i syfte att underlätta etableringen i samhället.  

Beredskap står i detta sammanhang för politisk vilja och organisatorisk förmåga 
och mottagningskapacitet för tillgång till bostäder, praktik, utbildning och arbete.  

Insatser som syftar till att utveckla samverkan mellan kommuner samt mellan 
kommuner och andra aktörer i syfte att underlätta målgruppernas etablering i 
samhället är prioriterade i årets utlysning. 

MÅLGRUPPER FÖR INSATSERNA  
Enligt §37 i ersättningsförordningen (2010:1122) är målgruppen för insatserna 
nyanlända och/eller ensamkommande barn. Personer som beviljats tillfälligt 
uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå kan också omfattas av dessa 
insatser.  

I kategorin nyanlända ingår: 

▪ Personer som beviljats uppehållstillstånd som flyktingar 

▪ Personer som beviljats uppehållstillstånd av flyktingliknande skäl 
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▪ Kvotflyktingar 

▪ Anhöriga till ovanstående grupper 

§37-medel kan inte beviljas för insatser riktade till vuxna asylsökande eller asyl-
sökande barn i familj.  

MEDEL OCH TIDSPERIOD 
Medel kan gå till direkta insatser eller till medfinansiering av till exempel EU-
projekt.  

Ansökan ska primärt avse åtgärder under perioden 2021-2022, men om det är 
särskilt angeläget även under år 2023. I ansökan ska den tidsperiod som ansökan 
görs för motiveras. Notera att medel inte kan beviljas retroaktivt, det vill säga inte 
före länsstyrelsens beslut om ett eventuellt bifall.  

ANSÖKAN – SENAST DEN 1 JUNI 2021 
I vårens utlysning kan ansökan göras antingen genom bifogad ansökningsblankett 
Ansökan §37-medel – med vägledning och stöd e-tjänsten eller via en ny e-tjänst som nås 
genom länsstyrelsens hemsida. Om ansökan görs via bifogad ansökningsblankett 
ska denna mejlas till kronoberg@lansstyrelsen.se.  

För samtliga ansökningar gäller att dokumentet Undertecknande av §37-ansökan 
2021 ska bifogas ansökan, med undertecknande av behörig firmatecknare i 
kommunen.  

Till ansökan finns även ett intyg som eventuell samverkanspart fyller i.  

För att underlätta er ansökan finns även ett stöddokument kring jämställdhet, 
vilket bifogas denna utlysning. 

Ansökan ska vara Länsstyrelsen i Kronobergs län tillhanda senast den 1 juni 
2021. Ansökningar som inkommer efter detta datum kan komma att avvisas.   

MER OM E-TJÄNSTEN 
Syftet med e-tjänsten är att effektivisera och digitalisera handläggningen, samt 
säkerställa fullständiga ansökningar. En insänd ansökan diarieförs automatiskt 
hos länsstyrelsen och ett bekräftelsemejl sänds till angiven e-postadress. Ansökan 
tilldelas ett diarienummer som ska användas i den fortsatta kontakten. Det går i 
efterhand att komplettera underlaget via e-tjänsten genom att bifoga dokument 
eller skriva ett yttrande.  

E-tjänsten är fortfarande under utveckling. Det saknas bland annat en funktion 
att spara en ansökan och komma tillbaka. För att underlätta en ansökan via e-
tjänsten rekommenderar vi därför att ni först skriver texten i ansökningsblan-
ketten och sedan klistrar in texten i e-tjänsten. I e-tjänstens startsida finns länk till 
ett intyg som eventuella samverkansparter som ska ta del av medlen fyller i.  
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BESLUT OCH UTBETALNING 
Beslut meddelas sökande senast den 9 juli. Utbetalning av medel sker därefter 
inom sex veckor från Länsstyrelsen i Jönköpings län. 

REDOVISNING OCH ÅTERBETALNING 
Länsstyrelsen erbjuder kontinuerlig dialog under insatstiden till den som beviljats 
ersättning. Länsstyrelsen kan medge förändring eller förlängning av en insats för 
vilken medel beviljats om tillräckliga skäl föreligger.  

Delredovisning ska lämnas till Länsstyrelsen i Kronobergs län i enlighet med vad 
som anges i beslutet. Slutredovisning ska ha kommit in till länsstyrelsen senast två 
månader efter att insatsen avslutats. Del- och slutredovisning ska göras via webb-
formulär i e-tjänsten, som nås genom länsstyrelsens hemsida.  

Den som beviljats medel ska kunna visa verifikat och andra underlag för redo-
visningen. Mottagare av medel är återbetalningsskyldig om ersättning lämnats på 
fel grund eller med för högt belopp. Återbetalning ska även ske i de fall ersätt-
ningen inte använts för det ändamål som angetts i ansökan.  

INFORMATION 
Mer information och ansökningshandlingar finns på länsstyrelsens hemsida, se 
HÄR 

Har du frågor eller funderingar inför ansökan? Kontakta i så fall gärna Gisela 
Andersson, telefon 010-223 7419, e-post gisela.andersson@lansstyrelsen.se.  

 

VARMT VÄLKOMMEN MED ER ANSÖKAN – SENAST DEN   

1 JUNI 2021! 
 

 

BILAGOR 

• Ansökan §37-medel – med vägledning och stöd e-tjänst 

• Undertecknande av §37-ansökan 2021  

• Intyg samverkanspart §37 2021 

• Stöddokument jämställdhet för sökande kommun  
 

SÅ HÄR HANTERAR LÄNSSTYRELSEN PERSONUPPGIFTER 
Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd. 

https://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/samhalle/social-hallbarhet/integration/bidrag-for-att-utveckla-kapacitet-och-beredskap-i-mottagandet-av-nyanlanda.html
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