
Samordna och 
fördela medel till 
utförare av tidiga 
insatser

Tillhandahålla ett 
digitalt språkin-
lärningspaket

Fördela medel för 
flyktingguider 
(utökad målgrupp)

Fördela medel 
till studie-
förbund och 
folkhögskolor  
som anordnar 
svenska för 
asylsökande

Tidig 
kompetens-
kartläggning av 
asylsökande

Information till 
asylsökande

Samverkan 
med andra 
aktörer som 
genomför 
insatser för 
asylsökande

Tidiga insatser 2017



Asylsökande i ABO

Asylsökande i EBO

Personer med 
uppehållstillstånd i ABO

Målgrupp för tidiga insatser

(Målgruppen är vuxna asylsökande)



Samordna 
och 

koordinera

Stödja 
utförare

Disponera 
och betala 
ut medel

Följa upp

Länsstyrelsens roll i tidiga insatser



Syftet med statsbidraget

• Motverka passivisering

• Underlätta kontakter 
med den svenska 
arbetsmarknaden

• Främja en framtida 
etablering för dem som 
beviljas uppehålls-
tillstånd

Syfte med insatserna

Verksamheten ska syfta till 
att främja:

- Kunskaper i svenska 
språket

- Kunskaper om det 
svenska samhället och den 
svenska arbetsmarknaden

- Hälsa



Svenska

Samhälle 
och arbets-

marknad
Hälsa 

Kompetens-
kartläggning

(AF)

Jämställdhet

Barn-
perspektiv

Egenmakt

Vilka delar omfattar tidiga insatser?



Typ av aktiviteter? 

• Cirklar, språkcaféer m.m.

• Mötesplatser som praktiskt syftar till att öva 
svenska 

•
Svenska 

•Cirklar, kurser (rättigheter, skyldigheter osv)

• Jobbsökarmässor

•Mentorskapsprogram

•Föräldrastödsinsatser

•Studiebesök

Samhälle och 
arbetsmarknad

•Psykosocialt stöd (samtalsgrupper m.m)

•Friskvårdsinsatser

•Kurser i cirklar om kost, motion, egenvård m.m.Hälsa 



Regionala prioriteringar

1. det behov som finns 
av verksamheten och,

2. hur väl verksamheten 
förväntas uppnå syftet 
med statsbidraget



www.informationsverige.se | info@informationsverige.se

En webbportal med gratis 

samhällsinformation på 10 språk

• Svar på vanliga frågor
• Vad finns i din kommun
• Föreningar och organisationer
• Samhällsorientering

• Din väg till arbete
• Dina rättigheter
• Ordlistor
• Och mycket mer…

Länsstyrelserna tar fram ett digitalt språkinlärningspaket som 
syftar till att stärka kunskaperna i svenska för asylsökande m.fl. 

Paketet tillgängliggörs på Information om Sverige

http://www.informationsverige.se/


www.informationsverige.se | info@informationsverige.se

PEDAGOGISK STRUKTUR

FORUM ÖVERSÄTTNINGLEXIKON FILMER NYHETER

FÖRDJUPNING

AVANCERAD 

KURS

BASKURS

FÖR ALLA


