
 

Beslut om statsbidrag enligt förordning (2016:1364) 2019-10-29 

Organisation Delregion Beviljad 
summa 

Ort  
där insatsen 
äger rum 

Syftet med insatsen 

Frölunda 
Innebandyklubb 

Göteborgsregionen 153 265 kr Göteborg Föreningens integrationslag syftar till att med innebandyn som verktyg skapa en 
mötesplats för inkludering och integration av asylsökande ungdomar i Göteborg. 
Verksamheten har bedrivits av föreningen sedan 2016 och har idag ca 30 spelare i 
truppen, varav 10-15 är asylsökande ungdomar. 
 

RFSL Göteborg 
Avdelning 2 

Göteborgsregionen 179 000 kr Göteborg Syftet med Newcomers Göteborg är att erbjuda en trygg mötesplats och ett 
nätverk av, med och för asylsökande hbtq-personer, eller de som har beviljats 
uppehållstillstånd men som 
bor kvar på Migrationsverkets anläggningsboenden. 

RFSL Ungdom Göteborgsregionen 395 937 kr Göteborg En mötesplats med trygghetsskapande, identitetsstärkande och kunskapshöjande 
insatser för asylsökande hbtqi ungdomar en gång i veckan. I det ingår att ha 
personliga samtal, olika hälsoaktiviteter i form av dans, sång osv samt information 
om rättigheter, skyldigheter och möjlighet att inkluderas i samhället genom att 
träffa andra 

Sensus studieförbund 
Västra Sverige - 
Göteborg 

Göteborgsregionen 387 108 kr Göteborg Insatsen syftar till att bidra till att ge deltagarna kunskaper om friskvård och hälsa 
för att förstå sitt eget hälsotillstånd och den stress som kan påverka hälsan i en 
asylprocess, samt ge verktyg i from av praktiska övningar och fysiska aktivitet för 
att må bättre.  
 

Studieförbundet 
Vuxenskolan 
Göteborgsregionen 
Sydost 

Göteborgsregionen 513 076 kr Mölndal Insatsen syftar till att bidra till en meningsfull väntetid under asylprocessen genom 
att främja målgruppens kunskaper i svenska språket med målet att bidra till 
inkludering samt påskynda etableringsprocessen 
 

Studieförbundet 
Vuxenskolan i 
Göteborg 

Göteborgsregionen 500 000 kr Göteborg Insatsen syftar till att erbjuda svenskundervisning, samhällsinformation, 
arbetsmarknadsförberedande insatser samt hälsofrämjande aktiviteter i 
Göteborg. 
 



Equmeniakyrkan 
Smögen 

Fyrbodal 122 204 kr Sotenäs Insatsen syftar till att erbjuda en mötesplats för asylsökande och nyanlända att 
spela och sjunga tillsammans.   
 

Lysekils kommun 
 

Fyrbodal 337 385 kr Lysekil Insatsen syftar till att erbjuda språkcaféverksamhet för asylsökande i Lysekils 
kommun. 
 

Rädda Barnen Fyrbodal 450 000 kr Vänersborg Insatsen Familjekafé med psykosocialt stöd övergripande syfte är att stärka 
förutsättningarna för asylsökande barnfamiljers etablering på Restad Gård. 
Projektets huvudsakliga verksamhet är aktiviteter med utgångspunkt i 
psykosocialt stöd för föräldrar och deras barn. 
 

Studieförbundet 
Vuxenskolan Väst 

Fyrbodal 400 000 kr Trollhättan, 
Uddevalla, 

Insatsen syftar till att öka integration och förståelse för det svenska samhället 
genom språket.   
 

Vänersborgskretsen 
av Röda Korset 

Fyrbodal 922 807 kr Vänersborg Insatsen syftar till att erbjuda psykosocialt stöd till asylsökande och stärka 
föräldrarollen. 
 

ABF Sjuhärad Sjuhärad 1 500 000 kr Borås, 
Ulricehamn, 
Mark, Tranemo, 
Svenljunga 

Insatsen Tidiga insatser för asylsökande i Sjuhärad syftar till att erbjuda 
grundläggande kunskaper i svenska, med uttal, hör-, läs- och ordförståelse samt 
samhälls- & arbetsmarknadsinformation och hälsoinsatser. Utbildningsplanen 
omfattar fyra inriktningar, 1. Bostad, 2. Hälso- & sjukvårdsinformation, 3. 
Utbildning /skola och 4. Arbete. 

 

Equmeniakyrkan 
Ulricehamn 

Sjuhärad 14 000 kr Ulricehamn Insatsen Språkcafé erbjuder en mötesplats en dag i veckan för samtal och 
svenskundervisning där Equmeniakyrkan informerar om vad som pågår runt om i 
kommunen och uppmuntrar de asylsökande att delta i olika verksamheter. 
 

Sensus studieförbund 
Västra Sverige - 
Borås 

Sjuhärad 726 025 kr Borås Insatsen svenska, samhällsinformation och arbetsmarknadsintroduktion erbjuder 
nivågrupperad svenskundervisning med språkstöd på arabiska, i Borås. Utöver det 
erbjuder Sensus fördjupade kunskaper om det svenska samhället och 
arbetsmarknaden. 



Studieförbundet 
Vuxenskolan 
Sjuhärad 

Sjuhärad 725 527 kr Borås Insatsen Introkompassen erbjuder nätverk och kontakter med företag i 
Boråsområdet för asylsökande och information om säkerhetstänkande, 
hygienfrågor, branschspråk etc. 

Floby 
Marknadsförening 

Skaraborg 309 994 kr Falköping Insatsen Aktiv svenska/Veckans café/Handarbetscafé erbjuder en mötesplats flera 
dagar i veckan med undervisning i svenska, handarbete och olika teman. Insatsen 
omfattar även aktiviteter så som utflykter, avslutningar, studiebesök, sim- och 
cykelkurs. 
 

Mariestads kommun Skaraborg 817 000 kr Mariestad, 
Töreboda 

Syftet med insatsen är att påskynda etableringsprocessen och skapa en 
meningsfull vardag i väntan på beslut. Detta görs genom gruppverksamhet med 
svenskundervisning, samt samhällsinformation om arbetsmarknad, svenska 
samhället, hälsa. 
 

Medborgarskolan 
Region Väst 

Skaraborg 362 000 kr Skövde, Töreboda Insatsen Ett jämställt samhälle erbjuder studiecirklar som bygger på demokrati 
och delaktighet. Där ska asylsökande kvinnor och män få samhällsinformation om 
jämställdhet och föräldraansvar. 

Töreboda kommun Skaraborg 294 024 kr Töreboda Insatsen Trygghet tillsammans vill förmedla och öka kunskap om svenska 
samhället och svenska arbetsmarknaden. Ge stöd och vägledning för asylsökande 
och skapa möjligheter för samverkan mellan olika aktörer i Töreboda kommun. 
 

NTF Fyrbodal Länsöverskridande 172 200 kr Gullspång, Hjo, 
Karlsborg, 
Lidköping, 
Skövde, 
Tidaholm, 
Töreboda, Borås, 
Göteborg, 
Vänersborg, 
Färgelanda, Lilla 
Edet 

Insatsen Trafikinformation till asylsökande erbjuder information om svensk trafik 
och trafiksäkerhet till asylsökande, genom utbildningar och informationsträffar. 
Insatsen innebär även att en enklare utvärdering av verksamheten ska 
genomföras med syfte att undersöka hur informationen tas emot av målgruppen. 
 

 


