
Beviljade TIA-medel 2020 

Medel till utförare av tidiga insatser (TIA) enligt förordningen (2016:1364) om 
statsbidrag till verksamhet för asylsökande m.fl.  

Under 2020 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 7 inkomna ansökningar till Länsstyrelsen i Örebro med en totalsumma på ca 5,5 
miljoner kronor har 4 insatser beviljats medel till en totalsumma på ca 2,3 miljoner 
kronor. 

Organisation Insatsens namn Beskrivning 
Kategori utifrån prioriterade 
områden 

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 osv. 

Kunskaper om det svenska 
samhället 

Studiefrämjandet 
Tidigare insatser 
för asylsökande 

Insatsen syftar till att 
integrera asylsökande in i 
det svenska samhället 
genom undervisning i 
samhällskunskap och 
andra samhällsfrågor som 
tros vara bra för en 
framtida etablering.  

Kunskaper om det svenska 
samhället 

Studieförbundet 
Vuxenskolan 

Utveckling från dag 
1 – en utbildnings 

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

Kunskaper i svenska språket och 
om det svenska samhället. 

Örebro 
Rättighetscenter 

Rättighetscirkeln 
fortsättning 

Studiecirklar om normer, 
mänskliga rättigheter och 
värderingar. 

Kunskaper om det svenska 
samhället. 
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