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Ersättning för att stärka och utveckla verksamhet 
med flyktingguider och familjekontakter  

Enligt 37a § förordning (2010:1122) om statlig ersättning för insatser 

för vissa utlänningar  

 

Kommuner kan ansöka om medel från länsstyrelsen för att stärka och utveckla 

verksamhet med flyktingguider och familjekontakter. Ersättning lämnas till verk-

samheter som syftar till att: 

• underlätta etableringen i samhället 

• skapa nätverk 

• stödja språkinlärning och/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. 

Ansökan kan i denna utlysning i första hand avse insatser under åren 2021 och 

2022.  

För 2021 disponerar Länsstyrelsen i Jönköpings län nationellt sett över samman-

taget 51 miljoner kronor för ändamålet. Länsstyrelsen i Kronobergs län disponerar 

över 1 254 000 kronor av dessa medel, vilka länets kommuner nu kan ansöka om, 

för insatser riktade till nyanlända och/eller asylsökande. 

  

Målgrupp 

Målgruppen för insatser inom §37a-medel innefattar både nyanlända och asyl-

sökande. En insats kan riktas till enbart en av målgrupperna eller till båda mål-

grupperna. 

Med nyanlända avses kvinnor, män, flickor och pojkar som omfattas av 5-5b §§ 

enligt förordning (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlän-

ningar.  
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Med asylsökande avses personer som omfattas av lagen (1994:137) om mottagan-

de av asylsökande m.fl.  

Personer som beviljats tillfälligt uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå, 

enligt gymnasielagen, kan också omfattas av insatserna. 

 

Prioriterade insatser och hänsyn till covid-19 

Vid årets utlysning är insatser som särskilt riktar sig till eller underlättar deltagan-

det för föräldralediga och andra personer med små barn prioriterade.  

Insatser som stödjer språkinlärningen ska särskilt prioriteras, men medlen får även 

användas till insatser som syftar till att öka deltagandet i denna målgrupp. 

Utöver detta prioriteras insatser som sker tillsammans med idéburen sektor och 

där kontakten med samverkanspart/-er är etablerad.  

Har insatsen förutsättningar att genomföras utifrån rådande situation, genom till 

exempel digitala plattformar eller aktiviteter utomhus, kan insatsen starta i nära 

anslutning till beslut om bifall, dvs. tidigast den 10 juni 2021. Saknas dessa an-

passningar bör start av insats ske från tidigast den 1 september 2021. 

 

Inspiration – från andra insatser i länet! 

Ett flertal olika insatser pågår i länets kommuner, som finansieras via §37a-medel, 

eller av andra medel som länsstyrelsen beviljar inom integration. Ta gärna del av 

och inspireras av dessa pågående insatser! Som stöd kan du/ni gärna använda den 

sammanställning Utveckla tillsammans – utvecklas tillsammans som Länsstyrel-

sen i Kronobergs län tagit fram!  

 

Ansökan – via blankett eller e-tjänst senast den 20 april 2021 

I årets utlysning kan ansökan göras via en ny e-tjänst som nås via hemsidan, eller 

genom bifogad ansökningshandling, Ansökan §37a-medel – med vägledning och 

stöd e-tjänsten, där ifylld ansökan ska mejlas till kronoberg@lansstyrelsen.se.  

Syftet med e-tjänsten är att effektivisera och digitalisera handläggningen, samt att 

säkerställa fullständiga ansökningar. En insänd ansökan diarieförs automatiskt hos 

länsstyrelsen och ett bekräftelsemejl sänds till angiven e-postadress. Ansökan till-

delas ett diarienummer som ska användas i den fortsatta kontakten med läns-

styrelsen. Det går i efterhand att komplettera underlaget via e-tjänsten genom att 

bifoga dokument.  

 

https://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/tjanster/publikationer/utveckla-tillsammans---utvecklas-tillsa
https://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/samhalle/social-hallbarhet/integration/bidrag-for-flyktingguider-och-familjekontakter.html
mailto:kronoberg@lansstyrelsen.se
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E-tjänsterna är samtidigt fortfarande under utveckling. Ännu finns inte någon 

funktion att spara en ansökan och komma tillbaka. För att underlätta en ansökan 

via e-tjänsten rekommenderas kommunen därför att först skriva texten i ansök-

ningshandlingar (som bifogas) och därefter klistra 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.  

Ansökan kan naturligtvis också göras på bifogad ansökningsblankett som kan 

mejlas in. Ansökan innehåller även en vägledning för hur ansökan ska fyllas i. Till 

ansökan finns ett intyg som eventuella samverkansparter som ska ta del av medlen 

fyller i. Glöm inte att behörig firmatecknare ska underteckna ansökan innan den 

skannas och mejlas in till kronoberg@lansstyrelsen.se!  

En komplett, undertecknad ansökan med budget, och med undertecknade intyg 

från eventuella samverkansparter – via blankett/mejl eller e-tjänst – ska vara 

Länsstyrelsen i Kronobergs län tillhanda senast tisdagen den 20 april 2021. 

Ansökningar inkomna efter denna sista ansökningsdag kan komma att avvisas.   

 

Beslut och utbetalning 

Inkomna ansökningar handläggs av Länsstyrelsen i Kronobergs län, men beslutas 

av Länsstyrelsen i Jönköpings län.  

Beslut om ersättning fattas av Länsstyrelsen i Jönköpings län den 9 juni 2021, och 

meddelas sökande samma eller efterföljande dag. 

Utbetalning av beviljade medel sker från Länsstyrelsen i Jönköpings län senast 

den 21 juni 2021.  

 

Redovisningar och återbetalning 

Länsstyrelsen i Kronobergs län erbjuder, till den som beviljats ersättning, kontinu-

erlig dialog under insatstiden.  

En delredovisning ska lämnas sex månader efter den i ansökan angivna starttid-

punkten, alternativt vid de tidpunkter som meddelas i beslutet. Slutredovisning 

ska ha kommit in till länsstyrelsen senast två månader efter att insatsen avslutats. 

Delredovisning/-ar och slutredovisning lämnas in till Länsstyrelsen i Kronobergs 

län via webbformulär i e-tjänsten.  

Mottagare av medel är återbetalningsskyldig om ersättning lämnats på fel grund 

eller med för högt belopp. Återbetalning ska även ske i de fall ersättningen inte 

använts för det ändamål som angetts i ansökan.  

 

mailto:kronoberg@lansstyrelsen.se
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Information och dialog 

För frågor och dialog – kontakta gärna Gisela Andersson, Länsstyrelsen i Krono-

bergs län, telefon 010-223 7419, e-post gisela.andersson@lansstyrelsen.se.  

Ytterligare information om årets utlysning finns även på länsstyrelsernas gemen-

samma webbplattform, www.lansstyrelsen.se/integration, där det även finns en 

sammanställning över beviljade insatser från tidigare ansökningsomgångar. 

 

 

Varmt välkommen med er ansökan – senast den 20 april 2021! 

 

 

Bilagor:  

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

• Undertecknande av ansökan §37a 2021 

• Intyg samverkanspart §37a 2021 

• Stöddokument jämställdhet för sökande kommun 

 

mailto:gisela.andersson@lansstyrelsen.se
http://www.lansstyrelsen.se/integration

