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  Datum                       Dnr 851-3497-2022 

  2022-07-25  

  

  

 

 

Till: Region Gotland, ideealla   

organisationer och trossamfund 

 

 
 

Utlysning 2022 – statsbidrag till verksamheter för 
asylsökande m.fl. (förordning 2016:1364) 

Bakgrund 

Länsstyrelserna har regeringens uppdrag att samordna och stödja arbetet med 

tidiga insatser för asylsökande (TIA). Med tidiga insatser avses verksamhet 

riktade till vuxna asylsökande inkluderat massflyktsdirektivet som bor på 

anläggningsboende eller i eget boende samt personer som beviljats uppehålls-

tillstånd men som bor kvar i Migrationsverkets anläggningsboenden i väntan  

på kommunplacering. Länsstyrelsen ska verka för en jämn fördelning av  

likartade insatser i hela landet, med utgångspunkt i regionala och lokala 

förutsättningar, att tillgången på insatser för asylsökande m.fl. motsvarar det 

behov som finns i länet och att kvinnor och män kan delta i insatser på lika  

villkor och i samma utsträckning. 

 

Statsbidrag till verksamheter för asylsökande m.fl.  

Som en del av länsstyrelsens uppdrag med TIA ingår att fördela statsbidrag till 

verksamhet för asylsökande m.fl. Syftet med statsbidraget är att motverka 

passivisering, att underlätta målgruppens kontakter med den svenska arbets-

marknaden och att främja en framtida etablering för den som beviljas 

uppehållstillstånd.  

 

Medel 2022 

Länsstyrelserna har totalt 68 miljoner kronor att fördela till länen under 2022,  

av anslagsposten beräknas 30 miljoner användas för bl.a. samhällsinformation  

till asylsökande och insatser som främjar hälsa. Under våren 2022 har det varit  

en länsstyrelsegemensam utlysningsperiod, med möjlighet för länsstyrelserna  

att vid behov genomföra en andra utlysning under hösten   

 

Återstående medel för den andra nu akuella utlysningen är 190 257 kronor. 

Sökande 

Bidrag kan sökas av ideella föreningar, kommuner och kommunalförbund och 

trossamfund.  

Målgrupp 

Bidrag får lämnas till avgiftsfri verksamhet för, eller till förmån för, personer över 

18 år som antingen är asylsökande eller som har beviljats uppehållstillstånd men 

som bor kvar på Migrationsverkets anläggningsboende. I gruppen asylsökande 

ingår såväl asylsökande på anläggningsboende som asylsökande i eget boende.  
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Bidrag riktar sig även till insatser för personer över 18 år som omfattas av 

massflyktsdirektivet. Bidrag kan inte beviljas för verksamhet riktad till personer 

med uppehållstillstånd i eget boende eller verksamhet direkt riktad till personer 

under 18 år. Vid ansökan om medel bör det beskrivas hur målgrupp för insats  

ska nås.  

 

Inriktning på insatserna 

Verksamheter som beviljas medel ska syfta till att främja 

1. kunskaper i svenska språket 

2. kunskaper om det svenska samhället och den svenska arbetsmarknaden, eller  

3. hälsa 

 

Bidrag kan inte sökas för kostnader som redan finansieras av offentliga medel. 

Bidrag kan inte heller sökas för praktikverksamhet.  

 

Prioriterade insatser 

Under 2022 är samhällsinformation till asylsökande och insatser som främjar 

hälsa särskilt prioriterade. Statsbidraget för TIA har 2022 fått en förstärkning på 

30 miljoner kronor för dessa ändamål.  

 

Samhällsinformationen kan handla om att lyfta viktiga frågor om demokrati, om 

rättigheter, skyldigheter och möjligheter i samhället. Det kan också handla om 

frågor om jämställdhet, barns rättigheter samt hedersrelaterat våld och förtryck.  

Länsstyrelsen har tillsammans med Migrationsverket och Arbetsförmedlingen fått 

ett regeringsuppdrag att samla information till asylsökande och nyanlända på 

webbplatsen www.informationsverige.se. Där finns korrekt och uppdaterat 

material om det svenska samhället på 10 olika språk.  

 

Insatser som syftar till att främja målgruppens hälsa kan exempelvis handla om 

aktiviteter för psykosocialt stöd, friskvård samt ökad kunskap och förståelse om 

kost, motion, egenvård, sexuell hälsa osv.  

 

Länsstyrelsen i Gotlands län kommer därutöver att prioritera insatser som har 

koppling till strategiska vägval i Integrationsstrategi för Gotland 2017-2023.  

I ansökan bör därfär anges på vilket sätt som insatsen har koppling till denna 

prioriteringar.   

 

Tidsperiod 

Medel kan beviljas för insatser eller verksamheter som bedrivs under 2022 och 

2023. I ansökan ska den tidsperiod som ansökan görs för motiveras. Medel kan ej 

beviljas retroaktivt.  

 

 

http://www.informationsverige.se/
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Ansökan 

Ansökan kan göras antingen via en ny e-tjänst som nås genom länsstyrelsernas 

hemsidor, eller genom bifogad ansökningsblankett. Länsstyrelsernas e-tjänster  

för statsbidrag inom integration lanserades hösten 2020. Under början av 2022  

har dock tjänsten Mina Sidor, som ger sökande möjlighet att spara utkast till 

ansökningar tillkommit.  

 

Sökande som använder Länsstyrelsens e-tjänst loggar in med personlig                                    

e-legitimation. När användaren väljer att spara sin ansökan/rapport aktiveras en 

användarprofil på Mina sidor och ansökan/rapport lagras i ett så kallat ”eget 

utrymme”. Där kan användaren själv se sina formulär – men inte Länsstyrelsen – 

och de är därmed inte allmänna handlingar. Om användaren inte ändrat eller 

skickat in sin ansökan/rapport inom 14 dagar raderas handlingarna. För att 

formuläret skall komma in till Länsstyrelsen måste användaren aktivt välja att 

skicka in ansökan/rapport. Inskickad ansökan/rapport sparas på Mina Sidor                    

under ett år och raderas därefter.  

En ansökan insänd genom e-tjänsten diarieförs automatiskt hos Länsstyrelsen                 

och ett bekräftelsemejl sänds till angiven e-postadress. Ansökan tilldelas ett 

diarienummer som ska användas i den fortsatta kontakten med Länsstyrelsen.     

Den sökande kan komplettera underlaget digitalt genom att bifoga dokument                              

eller skriva ett yttrande via e-tjänsten för kompletteringar.   

 

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

Det gäller dels det obligatoriska intyget för firmatecknare i förening eller 

kommun. Där finns dels också intyget som ska fyllas i av en eventuell 

samverkanspart, som ska ta del av medlen.  

 

Till en ansökan inom TIA ska även nedanstående dokument bifogas:  

• Verksamhetsberättelse med tillhörande revisionsberättelse,  

• Aktuella stadgar eller motsvarande för sökande organisation 

• Årsmötesprotokoll eller protokoll från konstituerande möte 

 

Ansökan ska vara Länsstyrelsen i Gotlands län tillhanda senast 26 augusti 2022.  

 

Som bilaga i detta informationsbrev finns en mall för aktivitetsplan som ni  

gärna får använda er av.  

Anpassning med hänsyn till coronapandemin 

Med hänsyn till pandemin är det av stor vikt att det i ansökan framgår hur 

verksamheten vid behov anpassas vid eventuella restriktioner för minskad 

smittspridning i samhället. 
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Informations- och dialogmöte  
Under tid för utlysning erbjuder länsstyrelsen enskilda information- och 

dialogmöten (via skype) för sökande projektägare och samverkanspart/er.  

 

Datum: 4 augusti (08.00-16.30) eller den 22 augusti (kl.15.45-16.45). Kontakta 

annette.i.johansson@lansstyrelsen.se för att boka tid för möte. Tidsåtgång för 

informations- och dialogmöte beräknas till en timme.  

 

Villkor vid beviljande av medel 

Beslut villkoras med att projektägare och samverkanspart ska medverka i 

kunskapshöjande aktivitet (anordnad av länsstyrelsen på Gotland) om                       

jämställdet, barnrätt och kvalité i genomförande och redovisning av insats.  
 

Beslut och utbetalning 

Länsstyrelsen i Jönköpings län betalar löpande ut beviljade ersättningar till 

sökande. 

Information 

Information finns även på länsstyrelsens webbplats Tidiga insatser för 

asylsökande | Länsstyrelsen Gotland (lansstyrelsen.se). För frågor kontakta 

Annette Johansson, tel. 010-223 93 13, e-post: 

annette.i.johansson@lansstyrelsen.se 
 

 

Länsstyrelsen i Gotlands län 

Annette Johansson  
 
 
 

BILAGOR 

1. Ansökan TIA kommun 2022   

2. Vägledning vid ansökan - TIA kommun 

3. Ansökan TIA ideell org Trossamfund 2022 

4. Vägledledning vid ansökan - ideell org Trossamfund 

5. Aktivitetsplan till ansökan 

6. Intyg samverkanspart 2022 

7. Stöddokument jämställdhet  

8. Integrationsstrategi för Gotland 2017-2023 

9. Vägledning Statsbidrag för verksamheter för asylsökande m.fl.  

10. Informationsverige.se som verktyg för dig som möter asylsökande och 

nyanlända 

mailto:annette.i.johansson@lansstyrelsen.se
https://www.lansstyrelsen.se/gotland/samhalle/social-hallbarhet/integration/tidiga-insatser-for-asylsokande.html
https://www.lansstyrelsen.se/gotland/samhalle/social-hallbarhet/integration/tidiga-insatser-for-asylsokande.html

