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Utlysning – statsbidrag till verksamheter för asylsökande
m.fl. i enlighet med förordning (2016:1364)
Statsbidrag till verksamheter för asylsökande m.fl.
Länsstyrelserna har fått i uppdrag av regeringen att samordna och koordinera arbetet
med insatser för asylsökande i hela landet. Som en del av uppdraget ingår att bevilja
medel till verksamhet för asylsökande. Syftet med statsbidraget är att motverka passivisering under asyltiden, att underlätta målgruppens kontakter med den svenska arbetsmarknaden och att främja en framtida etablering för den som beviljas uppehållstillstånd.
Vem kan söka bidrag?
I första hand kan bidrag sökas av ideella föreningar eller trossamfund. I andra hand kan
bidrag sökas av kommuner eller kommunalförbund. Bidrag kan inte sökas av stiftelser
eller företag. Sökande bör ha en demokratisk organisation med ett syfte som är förenligt med de värderingar som präglar ett demokratiskt samhälle. Detta inkluderar både
jämställdhet och förbud mot diskriminering.
Målgrupp
Bidrag får lämnas till verksamhet som riktar sig till personer som fyllt 18 år och som
antingen är asylsökande eller som har beviljats uppehållstillstånd men som bor kvar på
Migrationsverkets anläggningsboende. I gruppen asylsökande ingår både asylsökande
på anläggningsboende och 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.
Vad går det att söka pengar för?
Verksamheter som beviljas medel ska syfta till att främja;


kunskaper i svenska språket



kunskaper om det svenska samhället



kunskaper om den svenska arbetsmarknaden



målgruppens hälsa

Syftena anges utan inbördes ordning.
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Bidrag kan endast sökas för kostnader som redan finansieras av offentliga medel om
det handlar om utveckling eller utökning av en stödberättigad verksamhet. Bidrag kan
inte sökas för praktikverksamhet.
Västra Götalands län ser gärna att flera aktörer samarbetar kring verksamhet eller insatser för att kunna erbjuda målgruppen ett större utbud. Vi ser gärna att de organisationer som söker bidrag grundar sin ansökan i en analys av målgruppens behov. Analysen ska också identifiera olika hinder för målgruppens deltagande och beskriva hur
verksamheten kommer att bemöta dessa.
Tidsperiod
Medel kan i första hand beviljas för insatser eller verksamheter som bedrivs under
2017 och 2018. I ansökan ska tidsperioden motiveras.
Medel 2017
Länsstyrelserna har 135 miljoner kronor att fördela under 2017. Länsstyrelsen i Västra
Götalands län kan i ett första skede fördela 12,4 miljoner kronor av dessa. Ytterligare
medel kommer att utlysas senare i år.
Ansökan
Ansökan görs på bifogad blankett, som även innehåller hjälptext för hur ansökan ska
fyllas i. Till ansökan finns också ett intyg som eventuella samarbetsparter fyller i.
Ansökan skickas via e-post till; vastragotaland@lansstyrelsen.se och ska vara Länsstyrelsen i Västra Götalands län tillhanda senast den 5 maj 2017.
Kom ihåg att firmatecknare ska underteckna ansökan.
Beslut och utbetalning
Beslut meddelas sökande efter den 31 maj.
Utbetalning av medel sker från Länsstyrelsen i Jönköpings län inom sex veckor efter
beslut.
Redovisning och återbetalning
Delredovisning ska lämnas till Länsstyrelsen i Västra Götalands län i enlighet med vad
som anges i beslutet.
Slutredovisning ska ha kommit in till Länsstyrelsen senast två månader efter insatstidens slut. Den som beviljats medel ska kunna visa verifikat och andra underlag för redovisningen.
Mottagare av medel är återbetalningsskyldig om ersättning lämnats på fel grund eller
med för högt belopp. Återbetalning ska även ske i de fall ersättningen inte använts för
det ändamål som angetts i ansökan.
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Information och frågor
Information om statsbidraget och aktuella ansökningshandlingar
finns på Länsstyrelsens webbplats.
Vid frågor kontakta:
Petra Héd, 010-224 48 00
Love Lundin, 010- 224 47 99
e-post; vastragotaland@lansstyrelsen.se

