Tidiga insatser för asylsökande är aktiviteter som bidrar till att stärka kunskaperna i
svenska språket, om samhället och arbetsmarknaden samt hälsa. Det är länsstyrelserna som samordnar arbetet med tidiga
insatser och som avgör vilka aktiviteter som
kan räknas som tidiga insatser. Vänd dig till
länsstyrelsen i ditt län för mer information
om vad som är en tidig insats och hur du
går tillväga om du vill arrangera en tidig
insats.

Migrationsverket kan betala ut ersättning för resor
till tidiga insatser till personer som fyllt 18 år och:

Bland de aktiviteter som länsstyrelserna samordnar,
ingår folkbildningsverksamhet med asylsökande
genom studieförbund och folkhögskolor i form av
vardagssvenska och svenska från dag ett. Vänd
dig till Folkbildningsrådet om du har frågor om
folkbildningsverksamhet med asylsökande.

Intyg för resor till tidiga insatser

Aktiviteter relaterade till Arbetsförmedlingens
kompetenskartläggningsverktyg Jobskills räknas
också som tidiga insatser för asylsökande.

Resor till tidiga insatser

Migrationsverket betalar vid behov ut ersättning
för asylsökandes resor till tidiga insatser.
Ersättningen betalas ut till den asylsökande,
inte till anordnaren.

• har sökt asyl i Sverige och vars ärende ska
prövas här,
• väntar på beslut i ärendet om uppehållstillstånd,
• har fått uppehållstillstånd i Sverige men
fortfarande bor i anläggningsboende,
• har fått avslag på sin ansökan om uppehålls
tillstånd men har överklagat beslutet och väntar
på dom.

För att kunna få ersättning ska den asylsökande
lämna ett intyg till Migrationsverket om att han
eller hon fått plats i en tidig insats.
Arbetsförmedlingen samt studieförbund och
folkhögskolor som bedriver folkbildnings
verksamhet med asylsökande med finansiering
via Folkbildningsrådet får utfärda intyget. Andra
anordnare får utfärda intyg om deltagande efter
godkännande av länsstyrelsen.
Intyget för resorna är standardiserat. Studie
förbund och folkhögskolor som bedriver
folkbildningsverksamhet med stöd via Folk
bildningsrådet vänder sig dit för att få mallen för
intyget som ska användas. Övriga anordnare ska
vända sig till länsstyrelsen.

Intyget ska innehålla uppgifterna om:
• deltagarens namn,
• deltagarens dossiernummer (framgår av
personens LMA-kort),
• vilken typ av tidig insats det rör sig om,
• adress till lokalen där aktiviteten/kursen
äger rum,
• antal kurstillfällen totalt och per vecka,
• dag och tidpunkt för kurstillfällena,
• datum för planerad kursstart och kursslut,
• kontaktuppgifter till den som utfärdat intyget
och den personens tjänstetitel.
Intyget ska vara i original och vara undertecknat
med en blå penna av anordnaren.

Övriga villkor för att asylsökande
ska kunna få ersättning för resor

Migrationsverket betalar ut ersättning för
det billigaste färdmedlet till insatsen, vilket
vanligtvis är kollektivtrafik.
Avståndet mellan lokalen där insatsen sker och
boendet ska vara minst två kilometer. Ersättning
kan utgå vid kortare avstånd om deltagaren har
en funktionsnedsättning som gör att han eller
hon inte kan promenera till lokalen.
Ersättning betalas endast för resor mellan
lokalen och boendet. Resor som är en del av
insatsen, till exempel resor vid studiebesök,
ersätts inte av Migrationsverket.
Ersättning kan betalas ut även om personen
bor på en annan ort, kommun eller län än där
insatsen ska ske. En förutsättning är att det är
möjligt att delta i insatsen och resa dit och hem
med kollektivtrafik under en och samma dag.
Ersättning betalas normalt sett ut i förskott.
Ersättning betalas ut för maximalt tre månader
fram i tiden. Om insatsen pågår längre än tre
månader ska deltagaren lämna in ett nytt intyg.
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