TIA- överenskommelser
De organisationer som anordnar aktiviteter för asylsökande kan teckna en TIAöverenskommelse med Länsstyrelsen. Det innebär att organisationen kan utfärda
intyg till deltagarna som används för att söka reseersättning från Migrationsverket.
Aktiviteterna ska främja kunskaper om:
• svenska språket,
• svenska samhället och den svenska arbetsmarknaden,
• hälsa.
Vem kan teckna en TIA-överenskommelse?

Offentliga organisationer, ideella organisationer och registrerade trossamfund kan
teckna en TIA-överenskommelse med Länsstyrelsen. Praktikinsatser omfattas inte av
överenskommelserna. Ideella organisationer och registrerade trossamfund måste
uppfylla följande krav för att kunna teckna en överenskommelse.
1. Verksamheten i föreningen ska bedrivas ideellt där medlemskap i såväl
föreningen som i dess medlemsföreningar är frivilligt.
2. Föreningen har styrelse.
3. Föreningen bedriver sin verksamhet i Sverige.
4. Föreningen är självständig och demokratiskt uppbyggd.
5. Föreningen har ett huvudsakligt syfte som är förenligt med de värderingar
som präglar ett demokratiskt samhälle.
6. I verksamheten respekteras demokrati, inklusive jämställdhet och förbud
mot diskriminering.
7. Föreningen har bedrivit verksamhet i Sverige under minst ett år.
Verksamheten får inte syfta till politisk eller religiös påverkan.
Verksamheter som beviljats statsbidrag till verksamhet för asylsökande enligt
förordning (2016:1364) uppfyller samtliga krav och behöver inte teckna
överenskommelser.
Hur tecknas en överenskommelse?

Anordnare som vill ingå en överenskommelse fyller i ett formulär. Länsstyrelsen
prövar om kraven är uppfyllda. En överenskommelse kan tecknas för max ett år i
taget. Överenskommelser kan inte tecknas med retroaktiv verkan.
Överenskommelser tecknas för verksamhet som bedrivs inom ett län.

Vem gör vad?

• Länsstyrelsen prövar och beslutar om att teckna TIA-överenskommelser med
anordnare av insatser.
• Anordnare/organisationen som uppfyller kraven utfärdar intyg om deltagande i
tidiga insatser.
• Deltagare i tidiga insatser ansöker om reseersättning och bifogar intyg om
deltagande.
• Migrationsverket beslutar om och betalar ut reseersättning till deltagare i tidiga
insatser.
Intyg för att delta i insatser

Migrationsverket kan, under förutsättning att vissa villkor är uppfyllda, betala ut
reseersättning till deltagare i tidiga insatser. Vid ansökan om reseersättning ska ett
intyg om deltagande bifogas. Anordnare av tidiga insatser för asylsökande m.fl. kan
utfärda ett intyg till deltagare i insatsen.
Intyget måste förnyas var tredje månad. Det är deltagaren som själv ansvarar för att
ansöka om reseersättning.

Särskilda regler för studieförbund och folkhögskolor

Studieförbund och folkhögskolor som anordnar tidiga insatser för asylsökande med
stöd av förordning (2015:521) om statsbidrag till särskilda folkbildningsinsatser för
asylsökande och vissa nyanlända invandrare har rätt att utfärda intyget och behöver
inte teckna en överenskommelse med Länsstyrelsen. Detta avser Svenska från dag 1
och Vardagssvenska. Intyget distribueras av Folkbildningsrådet för dessa insatser.

Frågor

Frågor om reseersättning besvaras av Migrationsverkets mottagningsenhet.
Frågor om överenskommelser besvaras av Länsstyrelsen

