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Postadress: 351 86 Växjö Telefon: 010-223 70 00 E-post: kronoberg@lansstyrelsen.se Webb: lansstyrelsen.se/kronoberg   
 

Till 

Länets kommuner 

att.: ansvariga för mottagande 

och etablering av nyanlända 

 

Utlysning av § 37-medel – Insatser och sam-
verkan som bidrar till att underlätta bosättning 
och öka mottagningskapaciteten i kommunerna 
Enligt 37 § förordning (2010:1122) om statlig ersättning för 

insatser för vissa utlänningar  

Bakgrund 

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 organ i syfte att underlätta etableringen i samhället.  

Medel kan gå till direkta insatser eller till medfinansiering av till 

exempel EU-projekt.  

Tidsperiod för årets utlysning 

Ansökan i årets utlysning kan i första hand avse insatser under perioden 

2022 och 2023. Om det är särskilt angeläget kan medel även sökas för år 

2024. I ansökan ska den tidsperiod som ansökan görs för motiveras.  

Medel kan inte beviljas retroaktivt, det vill säga inte före länsstyrelsens 

beslut om ett eventuellt bifall.  

Medel för §37 år 2022 

Länsstyrelserna har totalt 40 miljoner kronor att fördela till §37-ansök-

ningar som inkommer under 2022. 

I Kronobergs län kan vi fördela 934 000 kronor i årets §37-utlysning, 

medel som länets kommuner nu kan ansöka om.  

Inriktning och prioriteringar år 2022 

Länsstyrelserna får lämna ersättning till kommuner och kommunal-

förbund för insatser för att underlätta bosättning samt skapa beredskap 
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och tillräcklig mottagningskapacitet för nyanlända och/eller ensam-

kommande barn, och för att utveckla samverkan mellan kommuner och 

mellan kommuner och andra organ i syfte att underlätta etableringen i 

samhället. Beredskap står i detta sammanhang för politisk vilja och orga-

nisatorisk förmåga och mottagningskapacitet för tillgång till bostäder, 

praktik, utbildning och arbete.  

Insatser som syftar till att utveckla samverkansformer som säker-

ställer beredskap och kapacitet är prioriterade i 2022 års utlysning.  

Länsstyrelsen kommer därutöver att prioritera ansökningar som bidrar 

till att i länet utveckla, utöka och samverka kring samhällsinforma-

tion och samhällsorientering (i enlighet med samverkansområde 1 

inom Delaktighet i Strategisk överenskommelse för Kronobergs län 

2019–2025).  

Målgrupp  

Enligt 37 § i ersättningsförordningen (2010:1122) är målgruppen för 

insatserna nyanlända kvinnor, män, flickor och pojkar (som omfattas av 

5-5b §§ enligt förordning 2010:1122 om statlig ersättning för insatser för 

vissa utlänningar) och/eller ensamkommande barn. Personer som be-

viljats tillfälligt uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå kan 

också omfattas av insatserna.  

I kategorin nyanlända ingår: 

• Personer som beviljats uppehållstillstånd som flyktingar 

• Personer som beviljats uppehållstillstånd av flyktingliknande skäl 

• Kvotflyktingar 

• Anhöriga till ovanstående grupper 

§37-medel kan inte beviljas för insatser riktade till vuxna asylsökande 

eller asylsökande barn i familj.  

Inspiration – från andra pågående insatser i länet! 

Tjugo olika insatser pågår i länets kommuner, som finansieras via §37-

medel eller av andra medel som länsstyrelsen beviljat inom integration. 

Ta gärna del av och inspireras av dessa pågående insatser, genom den 

aktuella sammanställningen Utveckla tillsammans – Utvecklas 

tillsammans, 2022!  

Ansökan – via blankett eller e-tjänst 

I årets utlysning kan ansökan göras antingen genom bifogad ansöknings-

blankett, eller via en ny e-tjänst som nås genom länsstyrelsens hemsida.  

https://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/om-oss/vara-tjanster/publikationer/visning-av-publikation.html#esc_entry=G_2020__7&esc_context=54&esc_-org=lss%3Acounty%2FG
https://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/om-oss/vara-tjanster/publikationer/visning-av-publikation.html#esc_entry=G_2020__7&esc_context=54&esc_-org=lss%3Acounty%2FG
https://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/samhalle/social-hallbarhet/integration/sammanstallning-av-aktuella-insatser-inom-asyl-och-etablering.html
https://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/samhalle/social-hallbarhet/integration/sammanstallning-av-aktuella-insatser-inom-asyl-och-etablering.html
https://www.e-tjanster.lansstyrelsen.se/formservice/formDownload?serviceName=lst_cfd_multiserv_formhotell_tr&scriptcomponent.cmtagname=trex-lst-statsbidrag_intergrationsframjande-cfd&service_name=statsbidrag_intergrationsframjande&skip.login=yes


Länsstyrelsen 
I Kronobergs län 

Information 

2022-02-21 
 

3 (4) 

851-1054-2022 

 
 

 
Blankett 

Vill du använda blankett vid ansökan använder du bifogad ansöknings-

blankett. Till ansökan finns ett intyg som eventuella samverkansparter, 

som ska ta del av medlen, fyller i.  

Ansökan via ansökningsblankett mejlas till kronoberg@lansstyrelsen.se. 

Ansökan ska vid insändandet vara undertecknad av behörig firmateck-

nare och komplett med samtliga underlag.   

E-tjänst 

Sökande som använder länsstyrelsens e-tjänst loggar in med personlig e-

legitimation. När användaren väljer att spara sin ansökan aktiveras en 

användarprofil på Mina sidor och ansökan lagras i ett så kallat ”eget ut-

rymme”. Där kan användaren själv se sina formulär – men inte läns-

styrelsen – och de är därmed inte allmänna handlingar. Om användaren 

inte ändrat eller skickat in sin ansökan inom 14 dagar raderas hand-

lingarna.  

För att formuläret ska komma in till länsstyrelsen måste användaren 

aktivt välja att skicka in ansökan. Inskickad ansökan sparas på Mina 

Sidor under ett år och raderas därefter.  

En ansökan via e-tjänsten diarieförs automatiskt hos länsstyrelsen och ett 

bekräftelsemejl sänds till angiven e-postadress. Ansökan får ett diarie-

nummer som ska användas i den fortsatta kontakten med länsstyrelsen.  

Glöm inte att bifoga bilagor! 

Två bilagor till ansökan finns integrerade genom länkar i e-tjänstens 

startsida. Det gäller det obligatoriska intyget för firmatecknare i 

kommun samt intyget som ska fyllas i av en eventuell samverkanspart, 

som ska ta del av medlen.  

Ansök om §37-medel senast 2022-05-30 

Ansökan om medel från 2022 års utlysning av §37-medel ska vara 

Länsstyrelsen i Kronobergs län tillhanda senast måndagen den 30 maj 

2022. Ansökningar som inkommer efter detta datum kan komma att 

avvisas. 

Beslut och utbetalning 

Beslut meddelas sökande senast måndagen den 11 juli 2022. Vid 

bifallsbeslut sker utbetalning av beviljade medel därefter inom sex 

veckor från Länsstyrelsen i Jönköpings län.   

mailto:kronoberg@lansstyrelsen.se


Länsstyrelsen 
I Kronobergs län 

Information 

2022-02-21 
 

4 (4) 

851-1054-2022 

 
 

 

Redovisning och återbetalning 

Länsstyrelsen i Kronobergs län erbjuder, till den som beviljas ersättning, 

dialog under insatstiden.  

En delredovisning ska lämnas sex månader efter den i ansökan angivna 

starttidpunkten, alternativt vid de tidpunkter som meddelas i beslutet. 

Slutredovisning ska ha kommit in till länsstyrelsen senast två månader 

efter att insatsen avslutats. Alla redovisningar skickas 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.  

Information och kontakt! 

Information och ansökningshandlingar finns även på länsstyrelsens 

hemsida!   

Vill ni diskutera en idé till en §37-ansökan, eller har ni andra funde-

ringar om denna utlysning? Kontakta i så fall gärna Gisela Andersson   

(e-post gisela.andersson@lansstyrelsen.se, telefon 010-223 7419) för 

samtal och möten under utlysningsperioden! Boka gärna in en egen tid!    

Välkommen med er §37-ansökan, senast den 30 maj! 

 

Med vänliga hälsningar 

Gisela Andersson 

Strateg social hållbarhet, integration 

 

Bilagor 

• Ansökan §37-medel 2022  

• Intyg samverkanspart §37-ansökan 2022  

• Budgetmall §37-ansökan 2022 

• Stöddokument jämställdhet §37-ansökan 2022 

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

