
Beviljade §37-medel 2020 
Länsstyrelsen beviljar årligen medel till insatser som syftar till att skapa 
beredskap och mottagningskapacitet hos kommuner att ta emot nyanlända 
flyktingar och andra skyddsbehövande, så kallade §37-medel, enligt 
förordningen (2010:1122). 

Av tre inkomna ansökningar till Länsstyrelsen i Örebro med en total summa på 2,8 
miljoner kronor har alla tre insatser beviljats medel till en summa av 2 miljoner kronor. 

Tabell över beviljade §37-insatser 

Kommun Insats Beskrivning 
Beviljade 
medel, kr 

Laxå 
kommun 

Jobbsök - en del av 
Laxåmodellen 

Insatsen syftar till att stärka upp kommunens tjänst gällande jobbsök 
riktat mot nyanlända och unga med uppehållstillstånd enligt 
gymnasielagen. Genom att upprätta personliga handlingsplaner och 
erbjuda aktiviteter med stöd i exempelvis att skriva CV, personligt brev, 
hitta platsannonser och intervjuteknik kan nyanlända och 
gymnasieungdomar göra stegförflyttningar till arbete eller studier. 

340 000 

Laxå 
kommun 

Språkutveckling i 
Sydnärke 

Insatsen syftar till att öka nyanländas möjlighet att tillgodogöra sig 
svenskundervisning inom ramtiden för de arbetsmarknadspolitiska 
programmen Etableringsprogrammet, Jobb- och utvecklingsgarantin 
och Ungdomsgarantin. Insatsen sker i samverkan mellan Laxå, 
Hallsberg och Askersunds kommun, Sydnärke utbildningsförbund och 
Arbetsförmedlingen. Genom att lokalt i respektive kommun erbjuda 
svenskundervisning som bygger på folkbildningens pedagogik samt 
prova och hitta individanpassade pedagogiska verktyg i kombination 
med traditionell SFI-undervisning är målet att öka andelen studerande 
som klarar kunskapsmålen för respektive kurs på SFI. 

1 045 690 
 

Hällefors 
kommun 

Hällefors tillsammans Insatsen syftar till att förbättra samverkan mellan kommun och 
civilsamhället för ökad sysselsättning och integration. Detta görs 
genom samverkan, ökad kunskap om civilsamhället samt identifiering 
och initiering av nya verksamheter som möter nyanländas behov. 
Civilsamhället kan bidra till att skapa sociala nätverk, meningsfulla 
aktiviteter, tillhörighet och värdefulla kunskaper genom folkbildning 
som kan bidra till ökad sysselsättning och integration. Insatsen utgår 
från Infocenter och sker i samverkan med Studieförbundet Bilda och 
Hällefors föreningsråd. 

575 000 

 Totalt 1 960 690 
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