
Beslut om statsbidrag enligt förordning (2016:1364) 2020-05-15

Organisation Delregion Beviljad 
summa 

Ort 
där insatsen 
äger rum 

Syftet med insatsen 

Utbildningscentret Iran Göteborgsregionen 246 556 Göteborg Insatsen syftar till att erbjuda samhällsinformation och hälsoinformation till 
asylsökande. 

Integrationsnätverk 
Göteborg 

Göteborgsregionen 420 029 Göteborg Erbjuder svenska, samhällsinfo med stärkt info om heder, hälsoinsatser som 
simning, studiebesök, arbetsmarknadsinformation inkl. studiebesök. 

RFSL Ungdom Göteborgsregionen 252 211 Göteborg Insatsen erbjuder en mötesplats för unga HBTQI-personer. 

RFSU Göteborg Göteborgsregionen 532 781 Göteborg Insatsen syftar till att öka asylsökandes kunskaper om SRHR samt öka 
hälsoliteraciteten i målgruppen.   

Sensus studieförbund 
Västra Sverige - 
Göteborg 

Göteborgsregionen 344 670 Göteborg Insatsen syfte är att ge deltagarna kunskaper om friskvård och hälsa för att 
förstå sitt eget hälsotillstånd. 

Studieförbundet 
Vuxenskolan 
Göteborgsregionen 
Sydost 

Göteborgsregionen 447 944 Mölndal Svenska och samhällsinformation på ankomstboendet i Kållered. 

Studieförbundet 
Vuxenskolan i 
Göteborg 

Göteborgsregionen 857 946 Göteborg Insatsen syftar till att erbjuda svenskundervisning och samhällsinformation för 
asylsökande. 

Tidigt Föräldrastöd Göteborgsregionen och 
Fyrbodal 

649 854 Göteborg och 
Restad Gård, 
Vänersborg 

Kulturtolkarna fungerar som stödperson till asylsökande föräldrar som talar 
dari/persiska, somaliska och tigrinja. Kulturtolkarna har visat sig vara en väl 
fungerande länk som gör att aktiviteter och information når fram till de 
asylsökande föräldrarna. 



Support Group 
Network, SGN 
 

Fyrbodal 196 387 
 

Restad Gård, 
Vänersborg 

Insatsen syftar till att erbjuda samhällsinformation och hälsofrämjande 
aktiviteter för asylsökande kvinnor i Vänersborg. 

Studieförbundet 
Vuxenskolan Väst 

Fyrbodal 415 601 
 

Restad Gård, 
Vänersborg 

Projektet vill erbjuda asylsökande på Restad gård en hälsofrämjande insats 
genom odling. Insatsen omfattar yrkesinriktat språk, utbildning i odling och 
studiebesök hos lokala odlare. Målet med insatsen är att etablera en 
odlarförening på plats. 

Vänersborgskretsen av 
Röda Korset 

Fyrbodal 415 427 
 

Restad Gård, 
Vänersborg 

Genom fysiska och kulturella aktiviteter och utflykter vill Röda Korset stärka 
asylsökande på Restad Gårds psykiska välmående. 

Föreningen Noaks Ark - 
Göteborg 
 

Fyrbodal 262 509 
 

Restad Gård, 
Vänersborg 

Insatsen syftar till att erbjuda kompetenshöjning inom frågorna om sexuell och 
reproduktiv hälsa och rättigheter. 

MiM Kunskapscentrum 
 

Fyrbodal 452 152 
 

Uddevalla Föreningen erbjuder en samhällskunskapsutbildning med 10 kvällsträffar per 
termin om MR, demokratiska strukturer och principer samt samhällsdeltagande 
genom utbildning, arbete och organisering. Träffarna sker i samverkan med 
samhällsaktörer med syfte att ungdomarna delar med sig av sina synpunkter 
och får värdefulla erfarenheter. 

Equmeniakyrkan 
Smögen 

Fyrbodal 103 033 Sotenäs Insatsen erbjuder en mötesplats med hälsoaktiviteter. 

Sensus studieförbund 
Västra Sverige - Borås 

Sjuhärad 480 536 
 

Borås Svenska och samhällsinformation, studiebesök samt sommarklasser i svenska. 

Studieförbundet 
Vuxenskolan Sjuhärad 

Sjuhärad 641 486 
 

Borås Insatsen syftar till att ge förutsättningar till asylsökande så de kan komma ut på 
arbetsmarknaden. Genom daglig verksamhet och kontakter med företag i 
Boråsområdet ges deltagarna kunskaper om säkerhetstänk, hygienfrågor, 
branschspråk etc.  
 

Studieförbundet 
Vuxenskolan Skaraborg 

Skaraborg 371 500 Tibro, Tidaholm, 
Töreboda, 
Skövde, 
Lidköping 
 
 

Insatsen syftar till att undervisa asylsökande i svenska. Insatsen kommer även 
att undervisa i kvinnors och mäns fysiska samt psykiska hälsa. Informera om det 
svenska samhället, bidra till att göra steg i arbetslivet. Slutligen kommer även 
insatsen att undervisa asylsökande i IT-kunskap m.m 

Fröjereds 
Idrottsförening 

Skaraborg 94 506 
 

Tidaholm Insatsen syftar till att erbjuda hälsofrämjande insatser i form av 
idrottsaktiviteter. 



Ex Corde Skaraborg 500 000 Karlsborg Insatsen erbjuder svenska på två nivåer, samhällsinformation och 
matlagningskurs, simning, träning mm. 

Töreboda kommun Skaraborg 1 600 000 
 

Mariestad, 
Töreboda, 
Gullspång 

TIA-MTG -tillsammans gör vi skillnad” syftar till att ge asylsökande anpassad 
undervisning i svenska språket och den svenska kulturen samt 
arbetsmarknaden. Insatsen syftar även till att bidra till lokal 
kompetensförsörjning inom kommunerna 

NTF Fyrbodal Länsöverskridande 123 900 
 

Borås, Falköping, 
Gullspång, 
Göteborg, 
Karlsborg, 
Lidköping, Lilla 
Edet, Mariestad, 
Mellerud, 
Skövde, 
Tranemo, 
Töreboda, 
Vänersborg, 
Arvika, Karlstad, 
Kristinehamn, 
Säffle 

Insatsen syftar till att erbjuda kompetenshöjning inom trafiksäkerhet till 
verksamheter som beviljats statsbidraget för tidigare insatser i länet. 

 




