Beviljade TIA-medel 2019
Medel till utförare av tidiga insatser (TIA) enligt förordningen (2016:1364) om
statsbidrag till verksamhet för asylsökande m.fl.
Under 2019 har Länsstyrelsen i Örebro län beviljat så kallade TIA-medel till ideella
föreningar och studieförbund för att hjälpa asylsökande att komma in i det svenska
samhället och få en meningsfull vardag.

Av 14 inkomna ansökningar till Länsstyrelsen i Örebro med en totalsumma på ca 5,4
miljoner kronor har 8 insatser beviljats medel till en totalsumma på ca 2,9 miljoner kronor.
Tabell över beviljade TIA-insatser
Organisation

Insatsens
namn

Beskrivning

Kommun

Tidsperiod

Beviljade
medel, kr

Laxå kommun

Asyl – en del
av
Laxåmodellen

Aktiviteter för att inkludera nya
kommuninvånare – samhällsinformation,
arbetsmarknadskunskap,
rättighetsperspektiv, fysisk aktivitet. Riktar
sig främst till asylsökande familjer och äger
rum under kvällar, helger och lov

Laxå

1 okt 2019
– 31 mars
2020

582 167

RFSL Örebro

RFSL Newcomers

Erbjuda asylsökande HBTQ-personer
nätverk där man kan samtala och få
kunskaper om svenska samhället, lagar och
regler, få fysisk aktivitet, göra studiebesök
på arbetsplatser, genomgå simskola etc

Lindesberg

1 juni
2019 – 31
december
2020

711 117

Studiefrämjandet

Älskade barn
och Trafiksäkerhet

Insatsen syftar till att integrera asylsökande
in i det svenska samhället genom
undervisning i samhällskunskap,
jobbsökarkurser, jämställdhetsfrågor,

Örebro,
Hallsberg

1 maj
2019 – 30
septembe
r 2019

209 780

Älskade barn, studiecirklar om föräldraskap
och samhällsinformation samt
trafikkunskap och trafiksäkerhet

Karlskoga,
Laxå,
Örebro

1 dec
2019 – 31
maj 2020

377.720

Undervisning i svenska i kombination med
kunskap om det svenska samhället och den
svenska arbetsmarknaden

Askersund,
Hallsberg,
Kumla, Laxå,
Lindesberg
och Örebro

1 maj
2019 – 30
november
2019

1 449 148

barnrättigheter och andra samhällsfrågor
som är viktiga för den framtida
etableringen
Studiefrämjandet

Älskade barn
och

Studieförbundet
Vuxenskolan

Utveckling
från dag 1 –
en
utbildnings-

Trafikkunskap

modell i tre
steg
Utveckling
från dag 1 –
en
utbildningsmo
dell i tre steg

Svenska med samhällsinformation

Ölif, Örebro
läns
idrottsförbun
d

Kvinna i Fokus

Kvinna i Fokus – fysisk aktivitet för
asylsökande kvinnor

Örebro
Rättighetscen
ter

Rättighetscirkl
ar fortsättning

Vuxenskolan

Totalt

Nivå A-D

Askersund,
Kumla, Laxå,
Lindesberg,
Örebro

1 dec
2019 – 31
maj 2020

Hallsberg,
Karlskoga,
Örebro

1 januari
2019 –
den 31

1.449.148

505.285

Augusti
2020
Studiecirklar om normer, mänskliga
rättigheter och värderingar

Hallsberg,
Karlskoga,
Laxå,
Lindesberg,
Örebro

1 jan 2020
– 31 maj
2020

129.842

2 952 212
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