Beviljade §37a-medel 2020
Länsstyrelsen beviljar årligen medel till insatser som stärker och utvecklar
verksamheter med flyktingguider och familjekontakter, så kallade §37a-medel,
enligt förordningen (2010:1122).
Av fyra inkomna ansökningar till Länsstyrelsen i Örebro har alla fyra insatser beviljats
sökta medel till en total summa på 2,4 miljoner kronor.

Tabell över beviljade §37a-insatser
Beviljade
Beskrivning
medel, kr
Insatsen syftar till att främja kvinnor och deras familjers
439 300
förutsättningar till etablering i samhället genom att bidra till
förbättrade språkkunskaper, ett stärkt föräldraskap och utökade
nätverk. I samverkan mellan familjecentralen och andra aktörer ges
kvinnorna och deras familjer språkstöd, föräldraskapsstöd och
samhällsinformation. Genom Öppna förskolan kan insatsen bidra till
att även skapa olika nätverk för kvinnorna och deras familjerna.
Kumla
Familjekompis i
Insatsen syftar till att underlätta och skapa förutsättningar för
741 426
kommun
Örebro län
nyanlända familjers etablering genom att vänskapsrelationer skapas
med etablerade svenskar samt underlätta etableringen på
arbetsmarknaden genom att sociala nätverk skapas runt individerna.
Metoden med Familjekompis har provats med framgång inom flera
kommuner i länet och det är positivt att metoden sprids till
ytterligare tre kommuner i länet genom samverkan mellan Kumla,
Degerfors och Nora kommun tillsammans med Studieförbundet Bilda.
Insatsen syftar till att utveckla språkstödjande insatser på länets
223 775
Lindesbergs Hur kan barns
språkutveckling
vara
familjecentraler.
Genom
att
göra
en
kartläggning
ska
en
plan
tas
fram
kommun
en del i arbetet med för utveckling av stödjande språkinsatser och hur språkaktiviteter kan
integration på
vara en del i integrationsarbetet på familjecentralerna i länet och
familjecentralerna i därigenom bidra till familjers etablering. Insatsen är länsövergripande
Örebro län
och sker i samverkan med Region Örebro län samt inom befintlig och
förankrad samverkansstruktur vilket ökar förutsättningarna för
insatsens genomförande och fortlevnad.
Nora
Implementera
Insatsen syftar till att implementera Föräldraskap i Sverige som är ett
971 264
kommun
programmet
samhällsorienterande grupprogram som består av fem gruppträffar,
Föräldraskap i
á 2,5 h, för utrikesfödda föräldrar med barn 0–18 år. Syftet med
Sverige i Örebro län programmet är att föräldrarna ska få mer information om områden
som är viktiga för familjelivet i Sverige, och möjlighet till
gruppdiskussioner. Inom ramen för insatsen ska 24 gruppledare
utbildas i länet som sedan ska hålla grupper i kommunerna. Insatsen
svarar upp mot ett länsövergripande behov av målgruppsanpassade
föräldraskapsstödjande insatser riktade till målgruppen nyanlända.
Insatsen är länsövergripande och sker i samverkan med Region
Örebro län, delregionala Folkhälsoteam och samtliga kommuner.
2 375 765
Totalt
Kommun
Hallsbergs
kommun

Insats
Familjekraft 2.0

