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TIA – tidiga insatser för asylsökande
Sedan den 1 februari 2017 har länsstyrelserna i uppdrag att
samordna tidiga insatser för asylsökande och personer som
har beviljats uppehållstillstånd och bor i Migrationsverkets
anläggningsboende.
Avsikten är att länsstyrelserna genom sitt nya uppdrag ska
vara en samordnande aktör som kan verka för att de
resurser som avsätts för olika typer av insatser för
asylsökande används ändamålsenligt, ger verksamhet med
god geografisk spridning och når en så stor andel av
målgruppen som möjligt.
Syftet med insatserna är att påskynda etableringsprocessen
och samtidigt göra väntetiden, som uppstår då asylansökan
prövas, mer meningsfull.
De förordningar som styr uppdraget är SFS 2016:1363 och
SFS 2016:1364.

Bollnäs simsällskap –
Rörelseträning i vatten och på land
I små grupper erbjuds deltagarna rörelseträning i såväl
vatten som på land. Vi samtalar om kost och motion och
äter ett gemensamt mellanmål de gånger vi har aktiviteter
på land.
Kontaktuppgifter
Linda Wallberg
linda.wallberg@bollnassim.com
072-513 22 35
Torbjörn Svensk
torbjorn.svensk@bollnassim.com
070-594 47 00

NTF – Information kring trafik och
trafiksäkerhet för asylsökande
Information om svensk trafik och trafiksäkerhet för
asylsökande och nyanlända. Aktiviteten kommer att ta upp
olika trafikantroller som gående, cyklister, kollektivresenärer
och bilförare. Materialet som används är framtaget av NTF
nationellt under hösten 2018.
Insatsen syftar till att ge dig som deltagare möjlighet att
känna trygghet i trafiken och därigenom våga och vila röra
sig ute. Aktiviteten riktar sig till både män och kvinnor över 18
år. I den här omgången sprider NTF informationen via
språkcaféer i Hudiksvalls och Sandvikens kommuner.
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Kontaktuppgifter
Lars-Eric Abrahamsson
lars-eric.abrahamsson@ntf.se
026-12 25 40, 070-313 40 14

Studieförbundet Bilda Mitt –
Kulturkompis
Kulturkompis erbjuder meningsfulla aktiviteter som stärker
kunskapen i det svenska språket, det svenska samhället och
främjar deltagandet i samhällslivet. I studiecirkelform får du
som deltagare som består av två svenska och två
asylsökande uppleva fyra kulturarrangemang tillsammans,
samt samtala omkring vad ni har upplevt.

Rädda Barnen – Psykosocialt stöd
för föräldrar i transit
Här erbjuds aktiviteter såsom lek, pyssel, sång, bokläsning
och språkträning för asylsökande barnfamiljer på
Migrationsverkets boende i Gävle. Även utflykter och andra
aktiviteter utanför boendet anordnas.

Kontaktuppgifter
www.kulturkompis.nu
Carina Söderlund
carina.soderlund@bilda.nu
070-356 98 53

Kontaktuppgifter
Jenny Myrberg
jenny.myrberg@rb.se
08-689 90 58
Sara Heinig
sara.heinig@rb.se
08-698 91 94

Kulturum – Sundare liv framåt
Kulturum erbjuder deltagarna att prova på olika aktiviteter
runt om i Gävle som kan stärka kroppen och lugna själen och
sinnet. Aktiviteterna bygger på individernas behov. Du får
chansen att förbättra språket och lära känna nya människor.
Dans, musik, språk, hantverk, drama och simskola är
exempel på aktiviteter som du kan delta i.

Kontaktuppgifter
Turkan Kaya
turkan@kulturum.org
073-057 30 12
Sarah Galfvensjö
sarah@kulturum.org
076-838 39 12

Fjällorna – Fiske för asylsökande
Välkommen på fiskedag med Fjällorna & Sivans Fiske.
Vi fiskar i Hubo-Långsjön, Hofors.
Vi hämtar upp vid Centralplan, Gävle.
Fiskekort, fiskeutrustning, fika och lunch ingår.
Högst 8 deltagare per gång
Prova på fiske och få information om svenska fiskeregler.
Genom fisket skapas kontakter med lokalbefolkningen vilket
genererar integration och språkkunskap.
Anmälan görs till info@sivansfiske.se
Kontaktuppgifter
Siv Jansson
siv@fjallorna.se
070-292 25 83

Equmeniakyrkan Söderhamn –
Språkcafé för asylsökande
Vi erbjuder språkcafé för både män och kvinnor där
deltagarna träffas och samtalar med varandra och lär sig
grunderna i det svenska språket. I mötena får man tips och
råd av varandra och möjlighet att lära känna nya människor.
Språkcafét är öppet onsdagar förutom juni - augusti då det
sammanfaller med verksamheten med Equmenias
sommaraktiviteter som sker på söndagskvällar.

Kontaktuppgifter
www.equmeniakyrkan.se/soderhamn
Gunnar Mellqvist
gunnar@mellqvist.com
073-274 62 00
Alf Norin
alfnorin@hotmail.com
070-381 47 40

Sandarne SIF – Idrott/träning för
asylsökande och nyanlända
Fysisk aktivitet erbjuds deltagarna i form av till exempel
fotboll, volleyboll, innebandy. Träningen sker i olika
idrottsanläggningar runtom i Söderhamns kommun. Under
sommaren flyttar aktiviteterna utomhus.
Kontaktuppgifter
Nicklas Johansson
nicklas.johansson1968@gmail.com
070-618 86 46

