Informationsmöte om utlysning av LST statsbidrag 2021
• Inledning
• Ansökningsförfarande
• Mänskliga rättigheter
- barnets rättigheter
- Jämställdhet
• TIA
• Paus
• § 37a
• § 37
• Frågor

Ansökningsförfarande
• E-tjänster
• Ansökningsblankett

• Rapportering/redovisning
• Anpassning med hänsyn till pandemin

Mänskliga rättigheter
och barnets
rättigheter i ansökan

Tre frågor som stöd
- Vilka mänskliga rättigheter
berör projektet som jag vill
arbeta med?
- Vilka individer påverkas och
hur påverkas de?
- Hur kan jag förbättra deras
villkor och säkerställa
ansvaret för rättigheterna?

Barnkonventionen en del av de mänskliga
rättigheterna

Barnkonventionen är hel och odelbar.
Alla rättigheter hänger ihop.

Barnets bästa –
tredelad princip
”Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av
offentliga eller privata sociala välfärdsinstitutioner,
domstolar, administrativa myndigheter eller
lagstiftande organ, ska i första hand beaktas vad som
bedöms vara barnets bästa.”
FN:s konvention om barnets rättigheter, artikel 3.1

En rättighet

En princip

Ett
tillvägagångssätt

•Rätten för enskilda barn och barn som grupp att få
barnets bästa bedömt i beslut som gäller dem.

•Vid flera möjliga tolkningar ska en som är mest
verkningsfull för barn anses ha företräde

•När enskilt barn eller barn som grupp påverkas av
beslut måste beslutsprocessen innehålla en
utvärdering av konsekvenser för barnet/barnen och
hur hänsyn tagits till barnets bästa har tagits

Prövning av barnets bästa
1 - Beskriv projektet/insatsen
• Berör ärendet barn, direkt/indirekt? Vilket eller vilka barn? Finns det särskilt utsatta barn?
2 - Lyssna till barnet eller barnen
• Hur ska barnet/barnen ge sina åsikter i projektet/insatsen? Hur ska åsikterna väga in i beslutet (art12)
3 - Inhämta kunskap
• Vilka övriga personer och aktörer ska bidra med information?
• Vilka lagar, föreskrifter och riktlinjer behöver ni ta hänsyn till?
• Vilken forskning, statistik och beprövad erfarenhet kan användas i projektet/insatsen?
4 - Låt barnkonventionen vägleda
• Finns det risker för diskriminering (art2), hur undviker ni det?
• Hur väger ni in barnets rätt till liv, överlevnad och utveckling i beslutet (art6)?
• Vilka rättigheter förutom grundprinciperna berörs i projektet/insatsen?
5 - Ta fram handlingsalternativ och analysera konsekvenser
• Analysera vilka konsekvenser och effekter olika alternativ kan resultera i för barnet/barnen i det specifika
projektet/insatsen
• Särskilt viktigt att visa på konsekvenser för barn i utsatta situationer där det finns stor risk att rättigheter kränks
eller inte tillgodoses fullt ut.
• Finns det intressekonflikter? Vilka kompensatoriska åtgärder behövs om beslutet som fattas går emot barnets
bästa?
6 - Bedöm barnets bästa och fatta beslut - Viktigt att dokumentera
7 - Återkoppla och utvärdera - Hur ska ni återkoppla beslutet till de barn som berörs

Stöd och hjälp
❑ Metodstöd för ett rättighetsbaserat arbetssätt (Länsstyrelserna, 2016)
❑ Barnombudsmannen – stödmaterial för prövning av barnets bästa Normal
(barnombudsmannen.se)
❑ Barnombudsmannen - Barnrätt i praktiken - Kunskap om barnkonventionen och hur den
kan genomföras https://www.barnombudsmannen.se/barnratt-i-praktiken/
❑ Barnkonventionen och svensk rätt (SOU 2020:63) kartläggning av hur svensk lag och
praxis stämmer överens med barnkonventionen
❑ Vägledning för att tolka barnkonventionen (Ds 2019:23)
❑ Information och stöd på Sveriges Kommuner och Regioner Barnets rättigheter - SKR

Jämställdhetspolitiska målen
Det nationella målet för jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha
samma makt att forma samhället och sina egna liv.

1. En jämn fördelning av makt och inflytande
2. Ekonomisk jämställdhet
3. Jämställd utbildning
4. En jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet
5. Jämställd hälsa
6. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra

Stöd kring jämställdhet inför en bidragsansökan

• Kartläggning
• Analys
• Åtgärder

Länsstyrelsen Skånes jämställdhetstrategi
- ettjamstalltskane.nu
.
Jämställdhetsmyndigheten
- jamstall.nu

Tidiga insatser för asylsökande
Statsbidrag enligt förordning 2016:1364

Utlysningsperiod 1: 15 februari – 25 mars
Utlysningsperiod 2: 30 augusti – 23 september

Övergripande syfte

Syfte med insatserna

•

Motverka passivisering under
asyltiden

Verksamheten ska syfta till att främja:

•

Underlätta kontakter med den
svenska arbetsmarknaden

•

Kunskaper i svenska språket

•

Kunskaper om det svenska
samhället och den svenska
arbetsmarknaden

•

Hälsa

•

Främja en framtida etablering för
dem som beviljas
uppehållstillstånd

Särskild prioritering 2021: Samhällsinformation
Under 2021 är insatser som främjar kunskaper om det svenska samhället
särskilt prioriterade. Statsbidraget för TIA har 2021 fått en förstärkning på
60 miljoner kronor för detta ändamål.
I prop. 2020/21:1 betonas vikten av att alla nyanlända redan under
asyltiden ska ha tillgång till relevant information om det svenska samhället.
Samhällsinformationen kan exempelvis handla om grundläggande
demokratiska principer om:
• Jämställdhet
• Mänskliga rättigheter
• Barns rättigheter
• Hedersrelaterat våld och förtryck.
På webbplatsen www.informationsverige.se finns korrekt och uppdaterat
material om det svenska samhället på 10 olika språk samt metodstöd.

Samhällsinformation för
asylsökande
Tidiga insatser (TIA)
Frivilligt, främjande
Prioriterat insatsområde
för statsbidrag 2021

Orientering

Samhällsintroduktion för
asylsökande
Migrationsverket
Obligatoriskt
Fr.o.m. 1 okt 2021
Omfattning 1 heldag

Kunskap

Introduktion

Satsningar i tre steg på samhällskunskap för asylsökande
och nyanlända

Samhällsorientering för
nyanlända
Obligatorisk del i
etableringsprogrammet
Kommunalt ansvar
Utökat till minst 100 tim
Utveckling av material till
samhällsorientering

Utlysningsperioder 2021
Period 1: 15/2–25/3
Beslut meddelas senast den 25 maj.
Länsstyrelsen Skåne har 5 632 000 kr att fördela i första omgången.

Period 2: 30/8–23/9
Mer info efter sommaren.
Statsbidrag kan sökas för insatser som löper under max 2 år.

Digitala nätverksträffar – diskutera projektidéer och behov, knyt kontakter,
tänk innovativt tillsammans!

Nordöstra
Skåne
18 feb 10.0012.00

Nordvästra
Skåne
18 feb
10.00-12.00

Malmö
19 feb
10.00-12.00

Södra och
mellersta
Skåne
19 feb
10.00-12.00

Kontaktuppgifter TIA- och NAD-samordnare
Samordnare Nordvästra Skåne
Modou Joof
modou.joof@folkuniversitetet.se
0709-49 49 63
Tilda Sonesson
tilda.sonesson@rb.se
08-698 91 85
Samordnare mellersta Skåne
Sofia Rydberg
sofia.rydberg@sensus.se
0736-40 17 73

Samordnare Sydöstra Skåne
Sofi Andersson
sofi.andersson@skaneidrotten.se
010- 476 57 67

Samordnare Nordöstra Skåne
Emilia Angel
emilia.angel@bilda.nu
0406155457
Samordnare Malmö
Mikael Johansson
mikael@malmoideella.se
0729-99 83 77
Eva G. Kinali
eva@malmoideella.se
076 026 03 76

§37 och §37a utvecklingsmedel
• Utlysningar §37a och §37
• Bra att tänka på
• Tematiska träffar

§37 och § 37a

§ 37 a
12 feb t om 11 april 2021 (ca 5,7 milj. kr)
Beslut 9 juni 2021 (LST Jönköping)
§ 37
12 feb t om 16 maj 2021 ( ca 5 milj. kr)
Beslut senast 30 juni 2021

§ 37a 2021
Ersättning för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter.
5 698 000 kr
12 feb – 11 april
(beslut 9 juni)

Syfte:

•
•
•
•

underlätta etableringen i samhället
skapa nätverk
stödja språkinlärning
eller ge socialt stöd till ensamkommande barn

Prioriteringar § 37 A 2021
Under 2021 är insatser som särskilt riktar sig
till eller underlättar deltagandet för
föräldralediga och andra personer med små
barn prioriterade.

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

§ 37
Ca 5 000 000 kr

Insatser som syftar till att skapa beredskap och tillräcklig mottagningskapacitet för nyanlända och
ensamkommande barn.

Prioriterade områden 2021

• skapa beredskap och mottagningskapacitet
• utveckla samverkan

Tänk på:

• Bakgrund/omvärldsbevakning - projektlogik
• Separat projektkonto/nummer
• Dokumentera löpande
• Uppstartsträff i augusti/september

Lärande och kunskapsutveckling inom §37 och §37a
• Projektdagbok
• Intern uppföljning/enkäter
• Delrapporter och
slutrapporter
• utvärderingar
• Uppföljningsmöten (dialog)

Tänk också på

Implementering av projektets resultat
• Starkt projektägarskap – beslut om ansökan rätt nivå i organisationen, rätt representation i projektets styrgrupp
och arbetsgrupp. Kontinuerlig förankring i org. under projektets gång.
• Tänk implementering från start – vilka resurser behövs efter projektets slut? Tydliggöra vad som ska
implementeras och av vem från start.

• Resurser för fortsatt arbete – ha tydliga, mätbara mål och följ upp – visa på vinsterna. Del av ordinarie personals
tid in i projektet – hur kan vi använda de befintliga resurserna?
• Behovsanpassade aktiviteter - delaktighet av målgrupp och andra nyckelpersoner i planeringen av projektet –
reellt behov. Omvärldsbevakning – andra projekt att lära av?
• Plan för spridning - sprida resultat och lärdomar, andra sätt än rapport eller spridningskonferens?

Tematiska träffar
• 4 mars, Föräldraskapsstöd
Preliminära:
• 5 mars, samverkan idéburen sektor och kommuner (§37a)
• 11 mars, Insatser för föräldralediga och personer med små barn (§37a)
• 12 mars, samverkan och arbetsmarknad (§37)

• Pandemiska anpassningar

• Inbjudningar skickas ut

TIA
mats.brandstrom@lansstyrelsen.se
tina.choobin@lansstyrelsen.se

TIA: Utlysning TIA
§37: Utlysning §37
§37a: Utlysning §37a

§37 och §37a
torgny.angquist@lansstyrelsen.se
gunilla.holmlin@lansstyrelsen.se
linda.s.jonsson@lansstyrelsen.se
sofia.pehrsson@lansstyrelsen.se

