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Utlysning av § 37-medel – Insatser och samver-

kan som bidrar till att underlätta bosättning och 

öka mottagningskapaciteten i kommunerna 

 
Länsstyrelserna fördelar medel till kommuner eller kommunalförbund enligt 37 § i ersätt-
ningsförordningen (2010:1122).  Länsstyrelserna får lämna medel för att skapa beredskap 
och mottagningskapacitet och för att utveckla samverkan mellan kommuner och mellan 
kommuner och andra organ i syfte att underlätta etableringen i samhället.  
 
Länsstyrelserna har 40 miljoner kronor att fördela nationellt under 2021.  
 
Länsstyrelsen i Östergötlands län kan fördela 1 748 070 miljoner kronor av dessa. 
 

Inriktning och prioriteringsgrunder 2021 

Länsstyrelserna får lämna ersättning till kommuner och kommunalförbund för insatser för 
att underlätta bosättning samt skapa beredskap och tillräcklig mottagningskapacitet för ny-
anlända och/eller ensamkommande barn, och för att utveckla samverkan mellan kommu-
ner och mellan kommuner och andra organ i syfte att underlätta etableringen i samhället.  

Beredskap står i detta sammanhang för politisk vilja och organisatorisk förmåga och mot-
tagningskapacitet för tillgång till bostäder, praktik, utbildning och arbete.  

Insatser som syftar till att utveckla samverkan mellan kommuner samt mellan kommuner 
och andra aktörer i syfte att underlätta målgruppernas etablering i samhället är prioriterade i 
årets utlysning. 
 
Länsstyrelsen i Östergötlands län kommer därutöver att prioritera insatser som främjar 
kvinnors väg till arbete eller studier för att korta tiden att bli självförsörjande 
och/eller insatser som bidrar till att måluppfyllelse i skolan ökar för nyanlända elever.  
 
Det kan exempelvis handla om insatser som: 

• främjar jämställdhet  

• utvecklar verksamheter eller samverkan i länet för att främja och stärka nyanlända 
föräldrars förmåga och delaktighet i barnens skolgång 

• främjar nyanländas delaktighet i, och ökad kunskap om, det svenska samhället och 
dess demokratiska principer och processer 

• utvecklar metoder/arbetssätt/strukturer 

Till länets kommuner 

 



 

 

Målgrupper för insatserna 2021 
Målgrupp för insatserna är nyanlända och/eller ensamkommande barn. Personer som be-
viljats tillfälligt uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå kan också omfattas av insat-
serna.  
 
I kategorin nyanlända ingår: 
- Personer som beviljats uppehållstillstånd som flyktingar 
- Personer som beviljats uppehållstillstånd av flyktingliknande skäl 
- Kvotflyktingar 
- Anhöriga till ovanstående grupper 
 
§ 37-medel kan inte beviljas för insatser riktade till vuxna asylsökande eller asylsökande 
barn i familj.  
 

Medel 
Medel kan gå till direkta insatser eller till medfinansiering av till exempel EU-projekt.  
 
Ansökan ska primärt avse åtgärder under perioden 2021-2022, men om det är särskilt ange-
läget även 2023. Ersättningen kommer att betalas ut under budgetåret 2021. 
 

Ansökan 
I vårens utlysning skall ansökan göras via e-tjänst som nås genom Länsstyrelsens webb-
plats. Syftet med e-tjänsten är att effektivisera och digitalisera handläggningen, samt säker-
ställa fullständiga ansökningar.  
 
En insänd ansökan diarieförs automatiskt hos Länsstyrelsen och ett bekräftelsemejl sänds 
till angiven e-postadress. Ansökan tilldelas ett diarienummer som ska användas i den fort-
satta 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 ansökan och komma tillbaka. Därför finns det framtaget ett stöddokument ”Stöd för 
ansökan-§37” med samma frågor som i e-tjänsten. För att underlätta ansökan rekommen-
deras 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.  
 
Ansökan ska vara Länsstyrelsen i Östergötlands län tillhanda senast 14 maj 2021.  
 
Som bilaga i detta informationsbrev finns ett stöddokument kring jämställdhet inför ansö-
kan om statsbidrag från Länsstyrelsen.  
 

 

 

https://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/samhalle/social-hallbarhet/integration/bidrag-for-att-utveckla-kapacitet-och-beredskap-i-mottagandet-av-nyanlanda.html
https://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/samhalle/social-hallbarhet/integration/bidrag-for-att-utveckla-kapacitet-och-beredskap-i-mottagandet-av-nyanlanda.html


 

 

Anpassning med hänsyn till coronapandemin 

Med hänsyn till pandemin är det av stor vikt att det i ansökan framgår hur verksamheten 
kan anpassas till Folkhälsomyndighetens rekommendationer för minskad smittspridning i 
samhället. 

Beslut och utbetalning 
Beslut meddelas sökande senast den 15 juni 2021. Utbetalning av medel sker från Länssty-
relsen i Jönköpings län. 

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- §37 
Stöddokument kring jämställdhet 
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