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Organisation Delregion Ort  

där insatsen äger rum 

Syftet med insatsen 

Västra Götalands 

Bildningsförbund 

Göteborgsregionen Göteborg Insatsen syftar till att erbjuda asylsökande 

fördjupad svenskundervisning, HLR-

workshop, CV & personligt brev, workshop 

utifrån materialet Fatima om sjukvård och 

arbete, Föreningslivet i Sverige, studiebesök 

och utflykter.  

Sveriges Sportfiske- 

och Fiskevårdsförbund 

Sportfiskarna 

Göteborgsregionen Göteborg Erbjuda asylsökande fiske, friluftsliv, kunskap 

om det svenska samhället och om 

föreningslivet. 

Sensus Studieförbund 

Västra Sverige - 

Göteborg 

Göteborgsregionen Göteborg Projektets främsta syfte är att underlätta 

kontakter med den svenska 

arbetsmarknaden och att främja 

förutsättningarna för en framtida etablering 

för dem som beviljas uppehållstillstånd. 

Insatsen är en fortsättning av pågående 

TIA-projekt med samma inriktning.  

Studieförbundet 

Vuxenskolan 

Göteborgsregionen 

Sydost 

Göteborgsregionen Mölndal Syftet med insatsen är att bidra till en 

meningsfull väntetid under asylprocessen 

genom att främja målgruppens kunskaper i 

svenska språket. Bedrivs på Sagåsen. 

Integrationsnätverk 

Göteborg 

Göteborgsregionen Göteborg Insatsen är en fortsättning av pågående 

TIA-projekt. Deltagarna erbjuds att träna 



och utveckla sina kunskaper i svenska 

språket, skapa meningsfulla aktiviteter 

tillsammans, ta del av samhällsinformation, 

delta i aktiviteter som förbättrar hälsa, göra 

studiebesök på arbetsplatser samt olika 

myndigheter. Insatsens syfte är skapa en 

meningsfull och stimulerande tillvaro för 

deltagarna under asylprocessen. 

Caritas Angered Göteborgsregionen Göteborg  Erbjuda asylsökande, främst de i eget 

boende, svenska, samhälls- och 

arbetsmarknadsinformation, temasamtal om 

hur flykten kan påverka hälsan samt 

psykosocialt stöd. 

Frivilligorganisationen 

Agape Göteborg 

Göteborgsregionen Göteborg Insatsen sker i form av ett språkcafé fyra 

dagar i veckan. Projektet erbjuder unga 

asylsökande mat, läxhjälp, samtalsstöd, 

klädutdelning, rådgivning i hälso- & 

sjukvårdsfrågor. Olika föreläsningspass hålls 

kring juridik, arbetsmarknad och utbildning 

hålls kontinuerligt. Det ska även ingå riktade 

insatser till asylsökande unga män utifrån 

genus, sexualitet, HBTQ, jämställdhet, 

hederskultur och tvångsäktenskap.  

KFUM Göteborg Göteborgsregionen Göteborg Insatsen syftar till att stötta målgruppens 

etablering, språkträning, studier 

och samhällsorientering samt introducera 

gruppen i föreningslivet. Projektet 



ska också introducera målgruppen till den 

svenska arbetsmarknaden och 

skapa en välkomnande mötesplats där unga 

uppmuntras till delaktighet. 

Cykelfrämjandet Göteborgsregionen Göteborg Insatsen avser en kursverksamhet för vuxna 

asylsökande som vill lära sig att cykla. 

Ibn Rushd 

studieförbund distrikt 

Västra 

Göteborgsregionen Göteborg Insatsen syftar till att öka asylsökandes 

kunskaper om svensk arbetsmarknad 

och därmed öka möjligheten till en lyckad 

etablering i Sverige. Höja medvetandet om 

psykisk hälsa. Insatsen ämnar kombinera 

arbetsmarknadsinformation med idrott. 

RFSL Göteborg 

Avdelning 2 

Göteborgsregionen Göteborg Insatsen syftar till att erbjuda en mötesplats 

för asylsökande hbtq-personer för att 

förbättra psykisk hälsa. 

Volontärföreningen 

Goda Krafter i Alingsås 

Göteborgsregionen Alingsås Insatsen syftar till att bedriva 

stödverksamhet till tidigare 

ensamkommande unga vuxna och deras 

frivilligföräldrar. Insatsen innefattar 

caféverksamhet med språkträning, 

individuella stödsamtal, samtal kring MR 

och stödsamtal 

i grupp för frivilligföräldrar, faddrar och 

kontaktpersoner i samarbete med 

Hjälmareds folkhögskola. Föreningen ämnar 

också genomföra sommarläger och 

sportaktiviteter för målgruppen. 



MiM Kunskapscentrum Göteborgsregionen Göteborg Erbjuda en samhällskunskapsutbildning som 

skapar förutsättningar för asylsökande unga 

att hitta vägar in i det svenska samhället. 

Projektet ska öka ungdomarnas kunskaper 

och förståelse kring mänskliga rättigheter 

och demokrati, samt genom att visa på olika 

tänkbara vägar till utbildning, arbete och 

samhällsdeltagande. 

Equmeniakyrkan 

Smögen 

Fyrbodal Sotenäs Syftet med projektet är att erbjuda 

deltagarna en mötesplats där man lär sig att 

spela och sjunga och genom musiken träna 

språket. 

Föreningen Noaks Ark Fyrbodal Vänersborg Insatsen syftar till att erbjuda unga vuxna 

asylsökande hälsofrämjande insatser i form 

av föreläsningar och informationsträffar om 

sexuell och reproduktiv hälsa. 

Melleruds kommun Fyrbodal Mellerud Insatsen syftar till att förkorta 

etableringstiden vill man ge asylsökande 

möjlighet att lära sig svenska och ge 

samhällsorientering, hälsoskola, föräldrastöd 

och studiebesök kopplade till 

samhällsorienteringen.  

Rädda Barnen 

Ljungskile i samverkan 

med Uddevalla 

Pastorat 

Fyrbodal Uddevalla, Tanum, 

Munkedal,  

Erbjuda unga asylsökande fritidsaktiviteter 

så som utflykter, idrott och föreningsbesök. I 

projektet ingår också att arrangera 

samtalsgrupper och undervisa i livskunskap. 



Support Group 

Network 

Fyrbodal Vänersborg Bemanna ett ungdomshus på Restad Gård 

och på så sätt skapa en aktivare fritid för 

ungdomarna på boendet. 

Equmeniakyrkan 

Blidsberg 

Sjuhärad Ulricehamn Syftet med insatsen är att ge asylsökande 

en möjlighet att träffa svenskar och träna sin 

svenska. 

Borås Pastorat Sjuhärad Borås Insatsen syftar till att erbjuda mötesplats, 

samhällsinformation samt kultur- och 

hälsoinsatser i Borås. 

Kinds Pastorat i 

samverkan med 

Tranemo Mossebo 

Röda Korskrets och 

Tranemo- Uddebo 

Missionsförsamling. 

Sjuhärad Tranemo Erbjuda asylsökande en mötesplats med 

språkcafé.  

Equmenia Herrljunga Sjuhärad Herrljunga Insatsen syftar till att träna på det svenska 

språket, skapa kontakt mellan asylsökande 

och svenskar, erbjuda meningsfulla 

aktiviteter, hjälpa till med praktiska problem 

samt ge asylsökande relevant information 

om arbetsmarknad och trafiksäkerhet. 

Ex Corde Skaraborg Karlsborg Insatsen syftar till att erbjuda aktiviteter för 

asylsökande så som simskola, 

svenskundervisning, språkcafé, ”kvinnor kan 

och vill”, en insats riktat mot kvinnor, 

hemkunskap, utflykter i närområdet, 

hantverk och fysisk aktivitet. 



Fröjereds 

idrottsförening 

Skaraborg Tidaholm Erbjuda asylsökande motionsaktiviteter som 

ett sätt att främja hälsa, motivera individen 

att lära sig det svenska språket och ge insyn 

i vad ideellt engagemang kan vara i Sverige. 

I insatsen ska även de asylsökande erbjudas 

stöd i vardagen och hjälp vid 

samhällskontakter. 

Gullspångs kommun Skaraborg Gullspång Insatsen syftar till att genomföra 

gruppverksamhet med olika inriktningar fyra 

dagar i veckan. Projektet syftat till en bättre 

och snabbare etablering i samhället och 

arbetslivet. Workshops behandlar ämnena 

språkundervisning, hälsofrämjande insatser, 

samhällsinformation, kunskap om svensk 

arbetsmarknad samt dess behov. 

Studieförbundet 

Vuxenskolan 

Skaraborg 

Skaraborg Tidaholm, Töreboda, 

Tibro, Skövde 

Insatsen syftar till att möta varierande 

förutsättningarna hos målgruppen genom 

anpassade insatser. Vuxenskolan arbetar 

aktivt med jämställdhetsfrågor och 

hedersproblematik och har ett integrerat 

barnperspektiv. Projektet erbjuder svenska, 

samtalsgrupper om psykisk hälsa, 

samhällsinformation, arbetslivsinriktade 

insatser om företagande, CV och IT-

kunskap. 

Föreningen Tidigt 

Föräldrastöd 

Göteborgsregionen och Fyrbodal Göteborg och 

Vänersborg 

Föreningen önskar främja psykisk och fysisk 

hälsa hos målgruppen föräldrar från 

Afghanistan och arabisk-, somalisk- och 



tigrinjatalande föräldrar. Projektet erbjuder 

stresshantering, självhjälpsgrupper, 

aktiviteter som promenader och utflykter 

samt kunskap om svenska samhället, 

rättigheter för kvinnor och barn och 

föräldrar och att vara förälder i en ny 

kulturell kontext. 

Lunds Stift Skaraborg, Fyrbodal och Sjuhärad.  Skövde, Skara, 

Trollhättan, 

Vänersborg och 

Borås. 

 

Insatsen syftar till att ge stift och 

församlingar verktyg för att arbeta med 

psykisk ohälsa och PTSD hos nyanlända och 

asylsökande. Stiftet ska genomföra en 

utbildningsinsats inom behandlingsmetoden 

narrative exposure therapy (NET). 

MÄN för Jämställdhet 

Göteborg i samverkan 

med Terrafem. 

Hela länet Hela länet Insatsen syftar till att öka medvetenheten 

och kunskaperna om jämställdhet och mäns 

våld mot kvinnor hos 

deltagare/asylsökande. Projektet ämnar ge 

information om kvinnors rättigheter och ge 

verktyg att hantera eventuella 

våldssituationer. Detta ska ske genom 

föreläsningar, workshops och seminarier. 

Studieförbundet 

Vuxenskolan Väst 

Göteborgsregionen och Fyrbodal Lilla Edet, Orust, 

Stenungsund, Tjörn, 

Uddevalla, 

Stenungsund, 

Vänersborg, Åmål 

Syftet är att ta fram sex lättillgängliga 

kortfilmer med tillhörande 

diskussionsmaterial om olika svenska 

samhällsfunktioner. I projektet ska filmerna 

visas genom öppna filmvisningar för 

asylsökande i Vänersborg, Uddevalla, 

Stenungsund, Tjörn, Orust, Lilla Edet och 



Åmål. Det framtagna materialet ska även 

kunna spridas till andra verksamheter som 

möter målgruppen asylsökande. 

 


