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Utlysning av TIA-medel – tidiga insatser för asyl-

sökande m.fl. 
i enlighet med förordning (2016:1364) 

 
Bakgrund 

Länsstyrelserna har regeringens uppdrag att samordna och stödja arbetet med tidiga in-

satser för asylsökande (TIA). Med tidiga insatser avses verksamhet riktade till vuxna 

asylsökande som bor på anläggningsboende eller i eget boende samt personer som be-

viljats uppehållstillstånd men som bor kvar i Migrationsverkets anläggningsboenden i 

väntan på kommunplacering. Länsstyrelsen ska verka för en jämn fördelning av likar-

tade 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 verk-

samhet för asylsökande m.fl. Syftet med statsbidraget är att motverka passivisering un-

der asyltiden, att underlätta målgruppens kontakter med den svenska arbetsmarknaden 

och att främja en framtida etablering för den som beviljas uppehållstillstånd.  

 

Medel 2021 

Länsstyrelserna har totalt 98 miljoner kronor att fördela till länen under 2021. Medlen 

fördelas vid två olika utlysningsperioder under året. Länsstyrelsen i Östergötlands län 

kan fördela 1 752 000 kronor i utlysning nummer ett. 

 

Sökande 

Bidrag kan sökas av ideella föreningar, kommuner och kommunalförbund och trossam-

fund.  

 

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 asylsö-

kande på anläggningsboende som asylsökande i eget boende.  

Bidrag kan inte beviljas för verksamhet riktad till personer med uppehållstillstånd i eget 

boende eller verksamhet direkt riktad till personer under 18 år.  

Till: organisationer inom civila sektorn 
och samtliga kommuner i Östergöt-
lands län 
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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 2021 är insatser som främjar kunskaper om det svenska samhället särskilt priori-

terade. 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.  

 

Länsstyrelsen Östergötland kommer, utöver nationella prioriteringar, även prioritera in-

satser som bidrar till att främja och stärka asylsökande föräldrars förmåga och delaktig-

het i sina barns skolgång. 

 

Tidsperiod 

Medel kan beviljas för insatser eller verksamheter som bedrivs under 2021 och 2022. I 

ansökan ska den tidsperiod som ansökan görs för motiveras. Medel kan ej beviljas ret-

roaktivt.  
 

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 sä-

kerställa 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 fortsatta kontakten med Länsstyrelsen. Det går i efterhand att komplettera underla-

get 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-TIA” med samma frågor som i e-tjänsten. För att underlätta ansökan rekom-

menderas att först skriva texten i dokumentet, som bifogas informationsbrevet, och där-

efter klistra in texten i e-tjänsten. 

 

http://www.informationsverige.se/
https://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/samhalle/social-hallbarhet/integration/tidiga-insatser-for-asylsokande.html
https://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/samhalle/social-hallbarhet/integration/tidiga-insatser-for-asylsokande.html
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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 kommun.  

 

Ansökan ska vara Länsstyrelsen i Östergötlands län tillhanda senast 25 mars 2021.  

 

Som bilaga i detta informationsbrev finns ett stöddokument kring jämställdhet inför an-

sökan om statsbidrag från Länsstyrelsen.  

 

 

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 4 maj 2021. 

Utbetalning av medel sker från Länsstyrelsen 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-TIA-Kommun 

Stöd för ansökan-TIA-Organisationer 

Stöddokument kring jämställdhet 

https://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/samhalle/social-hallbarhet/integration/tidiga-insatser-for-asylsokande.html
mailto:emma.t.gunnarsson@lansstyrelsen.se

