
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

             

TIDIGA INSATSER FÖR ASYLSÖKANDE 
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OM TIA 
Tidiga Insatser för Asylsökande m.fl. (TIA) 

Länsstyrelserna har uppdraget att samordna arbetet med 

tidiga insatser för asylsökande i hela landet. Med tidiga 

insatser avses insatser och aktiviteter riktade till män och 

kvinnor som är asylsökande eller som har uppehållstillstånd 

men bor kvar i Migrationsverkets anläggningsboenden 

Syftet med insatserna är att påskynda etableringsprocessen 

och samtidigt göra väntetiden, som uppstår då asylansökan 

prövas, mer meningsfull. I Kronobergs län pågår flera 

insatser, som finansieras av Länsstyrelsen, inom området. 

Projekten presenteras efter huvudsakligt syfte. 

Via nedan länk hittar du en kalender för olika aktiviteter 

som pågår i länet för asylsökande och nyanlända 

www.kronobergtillsammans.se/integration 

http://www.kronobergtillsammans.se/integration
http://www.kronobergtillsammans.se/integration
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KUNSKAPER I SVENSKA SPRÅKET 

        

 

 

För närvarande pågår en insats som huvudsakligen 

syftar till att stärka deltagarnas kunskaper i svenska. 

Insatserna kan ha ytterligare mål och syften



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

PINGSTKYRKAN I ÄLMHULT 

SPRÅK KAFÉ 

Insatsen syftar till ökad kunskap i svenska språket, vilket 
sker via församlingens Språk kafé. Det kommer även att 
finnas aktiviteter i form av matlagning och samtal om det 
svenska samhället.  

 

Insatsen genomförs i Älmhults kommun 

 

Tidsperiod: 2019-05-02—2020-04-30 

Kontakt: Teofil Almasanu 

teocori.alm@gmail.com 

 

 

 

 

  



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

SAMHÄLLSINFORMATION 

      

  

För närvarande pågår sju insatser som huvudsakligen 

syftar till att stärka deltagarnas kunskaper om det 

svenska samhället. 

Insatserna kan ha ytterligare mål och syften 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ABF SÖDRA SMÅLAND 

SAMHÄLLET OCH DESS KODER 

 

Insatsen syftar till:  

o Att deltagarna utvecklar sin förmåga att tala, läsa, 

skriva och förstå talad svenska 

o Att ge adekvat samhälls- och arbetslivsinformation, 

skriftligt och muntligt på hemspråk,  

o Att ge förutsättningar för en god hälsa och större 

förståelse för svensk sjukvård.  

Insatsen genomförs i Alvesta, Tingsryd, Växjö och 

Uppvidinge. 

Tidsperiod: 2019-09-01 - 2020-06-30 

Kontakt: Ellinor Chamoun 

ellinor.chamoun@abf.se 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

VÄXJÖ RÖDAKORSKRETS 

SAMHÄLLSINTEGRATION 3.0 

Insatsen syftar till att främja psykisk och fysisk hälsa. 

Insatsen ska även öka asylsökandes kunskap om Sverige 

genom samhällsinformation. Insatsen kommer erbjuda 

språk- och samhällsstudier samt hälsofrämjande aktiviteter. 

Samhällsinformationen kommer ges både i storgrupp och 

mindre grupper samt individuellt med stöd av en 

samhällslots, för en individanpassad information. De 

hälsofrämjande aktiviteterna i storgrupp består av olika 

fysiska aktiviteter. 

Från oktober 2020 byter insatsen namn till 

samhällsintegration 4.0  

Tidsperiod: 2019-10-01—2020-12-31 

 

Kontakt: Joulin Younis Forssman, 

vaxjo.verksamhet@redcross.se  

 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

STUDIEFRÄMJANDET SMÅLAND-GOTLAND 

VÅRA TIPS OCH RÅD TILL NYKOMNA FLYKTINGAR I 

SVERIGE 

Insatsen syftar till att samla asylsökandes egna erfarenheter 
och tips om det svenska samhället för att underlätta för 
kommande asylsökande. De skriver tips och råd om vad 
som är viktigt att tänka på i det nya samhället. 

o Varför det är viktigt att lära sig språket,  
o vilka svårigheter och utmaningar som finns under 

asyltiden, hälsans betydelse,  
o och mycket mer. 

 
Texterna som tas fram ska formas till en bok, och skrivs på 
lätt svenska. 
 

Insatsen vänder sig till deltagare i hela Kronobergs län men 

genomförs i Växjö tätort 

Tidperiod: 2018-11-01 – 2020-05-15 

Kontakt: Aref Yousefi  
aref.yousefi@studieframjandet.se  



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

STUDIEFRÄMJANDET SMÅLAND-GOTLAND 

CYKEL OCH IT- REDO ATT JOBBA 

Insatsen syftar till att ge asylsökande verktyg att ta sig ut på 
arbetsmarknaden, där IT/svenska ger grunderna för att 
använda IT i kommunikation med arbetsgivare och 
samhället. 

Utöver IT-kurser anordnas även cykelkurser.  

Genom insatsen ökar målgruppens förutsättningar att vara 
aktiva och förbereda sig för etableringen. 

Insatsen genomförs i Växjö, Tingsryd, Lessebo 

Tidsperiod: 2019-10-29 - 2020-12-18 

Kontakt: Aref Yousefi  

aref.yousefi@studieframjandet.se  

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

            STUDIEFÖRBUNDET VUXENSKOLAN                   

     SPRÅK-OCH FÖRÄLDRACAFE I LESSEBO 

Insatsen syftar till att skapa en mötesplats där i första hand 

vuxna kvinnor träffas, med eller utan barn. 

Samhällsinformation är en grundläggande del samt 

datakunskap, studiebesök hos myndigheter och på 

arbetsplatser. I samverkan familjecentralen i Lessebo lyfts 

även: 

o Barnperspektivet,  

o hälsa,  

o barns rättigheter och utveckling,  

o jämställdhet med mera.  

I övrigt används hantverk som en metod - 

papperstillverkning, pappersslöjd, kuvertvikning med mera 

ska läras ut.  

Insatsen genomförs i Lessebo 

Tidsperiod: 2019-12-01 - 2020-12-31 

Kontakt: Christina Gutiérres Malmbom 

christina.g.malmbom@sv.se 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

SENSUS STUDIEFÖRBUND ÖSTRA GÖTALAND 

VÄRLDEN FAMILJER OCH KVINNOR I SVERIGE 

Insatsen syftar till: 

o Att skapa delaktighet i och kunskap om det svenska 
samhället  

o Stärka föräldraförmågan hos asylsökande föräldrar  

o Bidra till hälsa och välmående 

Det görs genom studiecirklar, föreläsningar, stödsamtal för 
familjer och individer, skapande verkstad. 

Exempel på teman: 

o Att vara förälder till dagis- och skolbarn 

o Familjeverkstaden – samtal om att vara förälder i Sverige 

o Hur använder man digitala verktyg för barnens skolgång 

Insatsen genomföras i Lessebo, Växjö, Uppvidinge, 

Alvesta, Tingsryd. 

Tidsperiod: 2020-06-01- 2020-12-31 

Kontakt: Maha Ibrahim 

Maha.Ibrahim@sensus.se 

  



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                     TINGSRYD UNITED 

EVERYONE UNITED 

Insatsen syftar till att se alla asylsökande som en resurs, där 

idrottsföreningen är en port in till gemenskap och 

samhörighet. Genom insatsen Everyone United får 

asylsökande lära sig hur föreningslivet är uppbyggt och hur 

samverkan mellan Tingsryds kommun och idrottsförbund 

m.fl. fungerar. Asylsökande kommer erbjudas att bli ledare 

inom föreningen på olika nivåer, och kommer inom 

föreningens olika ansvarsområden få en mentor.   

Insatsen genomförs i Tingsryds kommun 

 

Tidsperiod: 2019-05-01—2020-10-30. 
 
Kontakt: Tobias Ekberg  
tobias@ekberg.be 

kansli@tingsrydunited.se 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ARBETSMARKNADSINFORMATION 

                      

 

För närvarande pågår två insatser som huvudsakligen 

syftar till att stärka deltagarnas kunskaper om den svenska 

arbetsmarknaden.  

Insatserna kan ha ytterligare mål och syften 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

               INTERNATIONELLA VÄNNER 

EN LÄTTARE VÄG IN I SVERIGE 

Insatsen syftar till att skapa möjligheter att påskynda 
målgruppens etableringsprocess på den svenska 
arbetsmarknaden, där asylsökande i ett tidigt skede får en 
inblick i hur det svenska näringslivet och olika arbetsplatser 
ser ut och fungerar. Asylsökande kommer få göra 
studiebesök på olika företag och arbetsplatser, bland annat 
med stöd av det befintliga företagsnätverket. Studiebesök 
varvas med studiecirklar för en aktiv asyltid, där 
målgruppens kontaktnät till arbetsmarknaden ska utvecklas. 

Från januari 2020 kommer insatsen även att arbeta med ett 
hållbarhetstänk utifrån agenda 2030.  

Insatsen genomförs i Alvesta (Alvesta tätort och 
Torpsbruk) 

 
Tidsperiod: 2019-03-01— 2020-12-31 
Kontakt: Peter Lagerman  
peter@internationellavanner.se  
 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

FUNKIBATOR ÖST 

 

ARBETSMARKNAD FÖR ALLA 

Insatsen syftar till att bidra till målgruppens integrering och 

etablering på arbetsmarknaden, samt att ge kunskap om 

samhälle och svenska språket.  

Aktiviteterna organiseras så att de främjar individen, med 

flexibel intagning följt av matchning mot den verksamhet 

som finns inom Funkibator Öst, samtidigt som 

aktiviteterna inom insatsen förändras och anpassas efter de 

deltagande asylsökande kvinnorna och männen.  

Exempel på aktiviteter: 
Prova-på-yrke; ”fastighetsskötsel”, ”administration”, 
”snickeri” 
Hundpromenader, mötesplats med musik 

Insatsen vänder sig till deltagare i hela Kronobergs län men 

genomförs i Växjö tätort 

 
Tidsperiod: 2019-03-01— 2020-12-31 
Kontakt: Fia Sjöstrand  
fia.sjostrand@sip.se  



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

HÄLSA 

 

 

För närvarande pågår en insats som huvudsakligen 

syftar till att stärka deltagarnas hälsa.  

Insatserna kan ha ytterligare mål och syften 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                      ABF KRONOBERG 

MIN LIVSKRAFT DEL 3 

Insatsen – en hälsoskola - syftar till att ge verktyg och 
förståelse av vikten med en bra hälsa. Informationsträffar 
med fokus på hälsa och egenvård. 

o Egenvård 

o Information om sjukvården  

o Fysisk aktivitet  

o Så funkar kroppen, sjukdomar  

o Munhälsa  

o Kost/näringslära  

o Meditation, avslappning, stresshantering 

Insatsen genomförs i Lessebo (Lessebo tätort och Kosta) 

Från januari 2020 byter insatsen namn till Min livskraft del 

4. 

Tidsperiod: 2019-09-01— 2020-06-30 
Kontakt: Camilla Mörberg 
camilla.morberg@abf.se 

mailto:camilla.morberg@abf.se


 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

KONTAKTER PÅ LÄNSSTYRELSEN I 

KRONOBERGS LÄN 
 

Ewa Jonsson, integrationsutvecklare 

Telefon: 010 – 223 74 74 

E-post: ewa.jonsson@lansstyrelsen.se 

Lina Hazbar, handläggare 

Telefon: 010 – 223 71 81 

E-post: lina.hazbar@lansstyrelsen.se  

Gisela Andersson, integrationsdirektör 

Telefon: 010 – 223 74 19 

E-post: gisela.andersson@lansstyrelsen.se  

 

mailto:ewa.jonsson@lansstyrelsen.se
mailto:lina.hazbar@lansstyrelsen.se
mailto:gisela.andersson@lansstyrelsen.se

