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Utlysning av §37a-medel – insatser för att stärka och 

utveckla verksamhet med flyktingguider och famil-

jekontakter  
Enligt 37a § förordning (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa ut-

länningar  
 

Kommuner kan ansöka om medel från länsstyrelsen för att stärka och utveckla verksamhet med 
flyktingguider och familjekontakter. Ersättning lämnas till verksamheter som syftar till att: 

• underlätta etableringen i samhället 

• skapa nätverk 

• stödja språkinlärning  

• eller ge socialt stöd till ensamkommande barn.    

Ersättning får lämnas för verksamhet som bedrivs utan vinstsyfte och som genomförs antingen 
av kommunen i egen regi eller av kommunen i samverkan med en eller flera organisationer. 

Ansökan kan i första hand avse insatser under perioden 2021 och 2022. Ersättning kommer bevil-
jas och utbetalas under budgetåret 2021.  

För 2021 disponerar Länsstyrelsen i Jönköpings län nationellt sett över sammantaget 51 miljoner 

kronor för ändamålet. Medlen ska lysas ut och utbetalas under 2021. Länsstyrelsen i Östergöt-
lands län disponerar över 2 033 000 kronor av dessa medel.  

Målgrupp 

Målgrupp för insatserna är både asylsökande och nyanlända. Personer som beviljats tillfälligt up-
pehållstillstånd för studier på gymnasial nivå kan också omfattas av insatserna. En insats kan rik-
tas till enbart en eller flera av målgrupperna 

Med asylsökande avses utlänningar som omfattas av lagen (1994:137) om mottagande av asylsö-
kande m.fl. 

 

Till länets kommuner 
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I kategorin nyanlända ingår: 
- Personer som beviljats uppehållstillstånd som flyktingar 
- Personer som beviljats uppehållstillstånd av flyktingliknande skäl 
- Kvotflyktingar 
- Anhöriga till ovanstående grupper 

Prioriterade insatser 

Under 2021 är insatser som särskilt riktar sig till eller underlättar deltagandet för föräldralediga 
och andra personer med små barn prioriterade. Insatser som stödjer språkinlärningen ska särskilt 
prioriteras, men medlen får även användas till insatser som syftar till att öka deltagandet i denna 
målgrupp. 

Utöver detta prioriteras insatser som sker tillsammans med idéburen sektor och där kontakten 
med samverkanspart/-er är etablerad.  

Ansökan 
 
I vårens utlysning skall ansökan göras via e-tjänst som nås genom Länsstyrelsens webbplats. Syf-
tet med e-tjänsten är att effektivisera och digitalisera handläggningen, samt säkerställa fullständiga 
ansökningar.  
 
En insänd ansökan diarieförs automatiskt hos Länsstyrelsen och ett bekräftelsemail sänds till angi-
ven e-postadress. Ansökan tilldelas ett diarienummer som ska användas i den fortsatta kontakten 
med Länsstyrelsen. Det går i efterhand att komplettera underlaget via e-tjänsten genom att bifoga 
dokument eller skriva ett yttrande.  
 
E-tjänsterna är fortfarande under utveckling och ännu finns inte någon funktion att spara en an-
sökan och komma tillbaka. Därför finns det ett stöddokument ”Stöd för ansökan-§37a” med 
samma frågor som i e-tjänsten. För att underlätta ansökan rekommenderas att först skriva texten i 
dokumentet, som bifogas informationsbrevet, och därefter klistra in texten i e-tjänsten. 
 
På e-tjänstens startsida finns länk till ett intyg som eventuella samverkansparter som ska ta del av 
medlen fyller i. Där finns också det obligatoriska intyget för firmatecknare i förening eller kom-
mun.  
 
Ansökan ska vara Länsstyrelsen i Östergötlands län tillhanda senast den 22 april 2021.  

Anpassning med hänsyn till coronapandemin 
 
Med hänsyn till pandemin är det av stor vikt att det i ansökan framgår hur verksamheten kan an-
passas till Folkhälsomyndighetens rekommendationer för minskad smittspridning i samhället 

Beslut och utbetalning 

Länsstyrelsen i Jönköpings län fattar beslut om ersättning den 9 juni 2021. 

Utbetalning av beviljade medel sker från Länsstyrelsen i Jönköpings län senast den 21 juni 2021.  

https://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/samhalle/social-hallbarhet/integration/bidrag-for-flyktingguider-och-familjekontakter.html
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Information 
Information och länk till ansök an via e-tjänst finns på Länsstyrelsens webbplats 
För frågor kontakta Emma Gunnarsson, 010-223 52 96, emma.t.gunnarsson@lansstyrelsen.se  
 
Emma Gunnarsson 
Projekthandläggare 

 

 

BILAGOR 
Stöd för ansökan- §37a 
Stöddokument kring jämställdhet 
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