Information

TIDIGA INSATSER
FÖR ASYLSÖKANDE

Tidiga insatser under asyltiden syftar till en bättre och
snabbare etablering i samhälls- och arbetslivet. Det är
viktigt att tiden då den enskilde befinner sig i asylprocessen
kan tas tillvara och användas på ett meningsfullt sätt, bland
annat för att korta vägarna till en framtida etablering för
den som får uppehållstillstånd.
Tidiga insatser avser insatser och aktiviteter riktade till män och
kvinnor som är asylsökande eller som har uppehållstillstånd
men bor kvar i Migrationsverkets anläggningsboenden i väntan
på anvisning om kommunplacering. Syftet med insatserna är
att påskynda etableringsprocessen och samtidigt göra väntetiden, som uppstår då asylansökan prövas, mer meningsfull.
Tidiga insatser omfattar verksamhet som har till syfte att främja
målgruppens kunskaper i svenska, kunskaper om det svenska
samhället och den svenska arbetsmarknaden samt hälsa.
Studieförbund, idrottsföreningar och andra organisationer
i civilsamhället är några av flera viktiga aktörer som erbjuder
svenskundervisning, samhällsinformation och socialt deltagande
i det lokala förenings- och kulturlivet. Även landsting/regioner,
kommuner och andra aktörer bidrar på olika sätt i arbetet med
tidiga insatser för asylsökande. Länsstyrelserna, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och Folkbildningsrådet har särskilda
uppdrag som rör asylsökande. Uppdragen handlar bland annat
om samordning av insatser, kompetenskartläggning, fördelning
av statsbidrag till organisationer som bedriver verksamhet för
målgruppen.

Vilket stöd kan Länsstyrelsen erbjuda i ditt län?

Länsstyrelserna har ett övergripande uppdrag att verka för
regional samverkan mellan kommuner, statliga myndigheter,
organisationer i det civila samhället och andra relevanta aktörer.

I arbetet med tidiga insatser för asylsökande m.fl. ska
länsstyrelserna också:
• samordna insatser och verka för att det finns ett jämnt
utbud av insatser att ta del av
• verka för att kvinnor och män kan ta del av insatserna på
lika villkor och i samma utsträckning
• sprida information om vilka insatser som finns tillgängliga
i länet
• besluta och betala ut statsbidrag till organisationer som
erbjuder tidiga insatser för målgruppen
Ett stöd i arbetet med att erbjuda tidiga insatser och att nå
anordnare och målgrupp med information är webbportalen
www.informationsverige.se. Portalen erbjuder asylsökande och
nyanlända samhällsinformation på tio språk, möjlighet att träna
svenska via digitala språkinlärningsverktyg, information om
mötesplatser och andra aktiviteter m.m.

Kontakt

Frågor om länsstyrelsernas regionala arbete kring tidiga insatser
för asylsökande kan ställas till din närmaste länsstyrelse. Du hittar dem via www.lansstyrelsen.se

