Beviljade §37a-medel 2019
Länsstyrelsen beviljar årligen medel till insatser som stärker och utvecklar verksamheter
med flyktingguider och familjekontakter, så kallade §37a-medel, enligt förordningen
(2010:1122).
Av nio stycken inkomna ansökningar till Länsstyrelsen i Örebro med en total summa på 8 miljoner
kronor har fem stycken insatser beviljats medel till en summa av 2,7 miljoner kronor.

Tabell över beviljade §37a-insatser
Beviljade
medel, kr
656 000

Kommun
Karlskoga
kommun

Insats
Familjekompis Örebro
län

Beskrivning
Insatsen syftar till att underlätta och skapa förutsättningar för 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 Örebro kommun och metoden sprids nu till
ytterligare tre kommuner i länet. Insatser sker i samverkan mellan
kommunerna Karlskoga, Hällefors och Lindesberg samt Studieförbundet
Bilda.

Laxå
kommun

Föräldrar i Laxå – del
av Laxåmodellen

392 000

Lindesbergs
kommun

Förmera SFI

Örebro
kommun

Borta bra men hemma
bäst?

Genom gruppverksamhet syftar insatsen till att underlätta etableringen i
samhället, skapa nätverk och ge språkträning. Insatsen innehåller
föräldraskapsstöd, hälsa, arbetsmarknadskunskap, samhällsorientering samt
nätverkande och bygger på goda erfarenheter av tidigare genomförda
projekt. Målgrupp är främst föräldralediga män.
Insatsen syftar till att testa och utveckla nya undervisningsmetoder inom SFI
för att stödja språkutvecklingen och öka möjligheten att möta samhället på
andra sätt som är anpassade för lågutbildade och språksvaga. Genom att
skapa nätverk och praktisera svenska på ett mer interaktivt och
upplevelsebaserat sätt i grupp stärks deltagarna språkkunskaper och
förutsättningar för att etablera sig på arbetsmarknaden. Insatsen ämnar även
rikta sig specifikt mot målgruppen föräldrar och blivande föräldrar med
föräldrastödsutbildning och verka för att etablera familjekontakter.
Insatsen syftar till att underlätta etableringen i samhället för hemmavarande
småbarnsföräldrar med fokus på kvinnor. Genom uppsökande verksamhet,
gruppverksamheter med fysisk aktivitet, social gemenskap och meningsfull
sysselsättning med fokus på att komma i arbete skapas sociala nätverk och
språkträning för kvinnorna vilka stärks både fysiskt, psykiskt och socialt.
Insatsen syftar även till att öka skolnärvaron och måluppfyllelsen för barnen.
Insatsen sker i bred samverkan mellan flera olika aktörer inom ramen för
Partnerskap Örebro Brickebacken.

Örebro
kommun

Föreningslots Örebro

Insatsen syftar till att skapa goda förutsättningar för delaktighet och
etablering i samhället med föreningslivet som länk. Modellen bygger på att
skapa ett ökat föreningsengagemang genom att informera om föreningslivet,
matcha nyanlända med föreningar utifrån intresse samt utbilda individer och
föreningar. Insatsen sker tillsammans med Örebro föreningsråd som har ett
upparbetat kontaktnät inom föreningslivet.

515 000

Totalt

540 000

607 000

2 710 000

