
§ 17065 Länsstyrelsen i Kalmar län utlyser medel för tidiga insatser för asylsökande 

 

 Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande 

 

 Sekreteraren redogör för inkomna handlingar i diariet, som är klickbara nedan. 

2017-03-17 
Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från Lena 
Robertsson, Kulturförvaltningen i Torsås kommun med rubriken 
”Länsstyrelsen i Kalmar utlyser medel för tidiga insatser för asylsökande 
m.fl.”. 

2017-03-23 
Inkommer kopia av mail (PDF) från Pia Prestel, t.f. ordförande i 
Kustmiljögruppen med rubriken ”Medel för tidiga insatser för asylsökande”. 

2017-03-31 

Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från Cecilia E Johansson, 

Integrationsutvecklare, enheten för social hållbarhet, Länsstyrelsen i Kalmar 

län med rubriken ”Statsbidrag för tidiga insatser för asylsökande m.fl.”. 

 

Av inkommit mail per den 17 mars 2017 framkommer följande… 

 

Länsstyrelsen i Kalmar län har fått drygt 3,6 miljoner kronor för att stödja 

utförare av tidiga insatser och projekt som riktar sig till asylsökande och 

personer med uppehållstillstånd som bor i anläggningsboenden. Statsbidraget 

riktar sig till civilsamhället i syfte att främja hälsa, samhällsorientering och 

kunskaper i svenska för målgruppen”. 

Ni är välkomna med er ansökan fram till den 16 maj 2017. 

Länsstyrelsen bjuder in till en informationsträff den 5 april 2017 mellan klockan 

18.30–20.00 på Länsstyrelsen i Kalmar, Regeringsgatan 1, 391 86 Kalmar. 

Anmälan om deltagande görs till Cecilia Johansson senast den 31 mars 2017 på 

E: post cecilia.e.johansson@lansstyrelsen.se  

Kustmiljögruppens ordförande Pia Prestel har i mail 2017-03-23 med 

uppföljningssamtal på telefon haft kontakt med länsstyrelsens handläggare där 

det bland annat framgår… 

Jag är ordförande i Torsås Kustmiljögrupp och jag skriver till Dig, då vi sedan i 

oktober månad förra året har en afrikansk ung man i vår styrelse. Han har eget 

boende och läser svenska på dagarna och han vill så fort som möjligt komma in 

i det svenska samhället. 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/Lansstyrelsen-i-Kalmar-utlyser-medel-for-tidiga-insatser-for-asysokande.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/Medel-for-tidiga-insatser-for-asylsokande.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/VB-Statsbildrag-for-tidiga-insatser-for-asylsokande.pdf
mailto:cecilia.e.johansson@lansstyrelsen.se


Han har med sig en universitetsexamen från sitt hemland, bachelor of aqua 

sience. Denne unge man deltar i våra styrelsemöten, planering av 

vattenåtgärder, vattendragsvandringar och även våtmarkskonferenser i mån av 

ekonomiska resurser. Kurser och dylikt måste betalas och vi är en ideell 

förening utan bidrag, så vi undrar om vi skulle kunna komma ifråga för någon 

form av ekonomiskt stöd? Vi har även en mentor i föreningen som stöttar och 

hjälper vår utländske vän. Hoppas på ett positivt svar.  

 

Länsstyrelsens handläggare Cecilia E Johansson har efter telefonkontakt med 

Pia Prestel lovat, att återkoppla med ett svarsmail i rubricerat ärende. 

I mail 2017-03-31, som finns i diariet med samma datum, besvarar Cecilia E 

Johansson, Pia Prestels mail av den 23 mars 2017, av vilket det framgår 

följande… 

Tack för din fråga och ursäkta mitt sena svar. Det är en fråga som jag har tänkt på de senaste dagarna och jag ser inga 

hinder för en ansökan. Jag kan tyvärr inte lämna något förhandsbesked om huruvida ni vid en ansökan om statsbidrag 

skulle kunna bli beviljade medel för den insats ni avser organisera. Jag kan däremot skriva ett förtydligande om de 

kriterier som föreningen och den insats som föreningen vill genomföra måste uppfylla för att en ansökan ska kunna 

beviljas. 

  

Tidiga insatser för asylsökande: 

Målgrupp: Insatsen riktar sig till eller till förmån för personer över 18 år som är asylsökande eller som har fått 

uppehållstillstånd men bor kvar i Migrationsverkets anläggningsboende. 

 

Mål: Göra väntetiden, under tiden asylansökan prövas av Migrationsverket, mer meningsfull. Påskynda 

                       etableringsprocessen för dem som beviljas uppehållstillstånd. 

 

Syfte: Främja kunskaper i svenska språket, kunskaper om det svenska samhället och den svenska arbetsmarknaden samt 

                         hälsa. 

  

Föreningen: 

- Medlemskapet i föreningen är frivilligt 

- Föreningen har en ansvarig styrelse 

- Föreningens verksamhet bedrivs i Sverige 

- Föreningen är självständig och demokratiskt uppbyggd 

- Föreningens huvudsakliga syfte är förenligt med de värderingar som präglar ett demokratiskt samhälle. 

Min rekommendation är föreningen ställer sig de frågor som ansökan kräver svar på, nämligen: 

- Vilket är syftet med insatsen? 

- På vilket sätt bidrar insatsen till att motverka passivisering under asyltiden? 

- Vilket behov finns av insatsen? 

Om föreningen anser att svaren på frågorna är förenliga med det mål och syfte som beskrivs ovan finns det inget som 

utgör ett hinder för att ansöka om statsbidrag för verksamheter för asylsökande m.fl. hos länsstyrelsen i Kalmar. 

  

Hör av dig om du har fler frågor! 

  



Styrelsen beslutar att 

 Bo Johnér i egenskap av mentor för Kifle Yessab, ersättare i styrelsen för 

Torsås Kustmiljögrupp skall företräda föreningen vid den informationsträff 

som sker den 5 april 2017 mellan klockan 18.30–20.00 på Länsstyrelsen i 

Kalmar, Regeringsgatan 1, 391 86 Kalmar. 

 I den mån Kifle Yessab själv har möjlighet att delta vid informationsträffen, 

så är detta extra betydelsefullt. 

 Utifrån vad som framkommer av informationsträffen, så skall återkoppling 

omgående ske till Pia Prestel, t.f. ordförande i Kustmiljögruppen och 

föreningens sekreterare Karl-Gustaf (Kåge) Eklund, då dessa skall vara 

behjälpliga med att upprätta en ansökan vad avser ”äskande om statsbidrag 

för tidiga insatser för asylsökande”. 

 Ansökan måste vara undertecknad av föreningens ordförande varför 

särskilt datumet 2017-04-30 måste beaktas, då nuvarande ordföranden Pia 

Prestel lämnar sitt uppdrag. 

 Justera denna paragraf omedelbart. 

 

 


