
 

Beslut om statsbidrag enligt förordning (2016:1364) 2018-10-30 

Organisation Delregion Ort  
där insatsen äger 
rum 

Syftet med insatsen 

Studieförbundet 
Vuxenskolan 
Göteborg i samverkan 
med 
Utbildningscenter för 
integration (UCI) 

GR 
 
 

Göteborg Projektet ska erbjuda kompletterande 
insatser till språk- och samhällskurserna 
studieförbundet redan bedriver för 
asylsökande. I insatsen ingår att anordna 
extrastöd för analfabeter samt unga vuxna 
som ska slutföra gymnasiestudier. Olika 
hälsofrämjande aktiviteter, så som 
målning, dans och information om 
hälsosam kost ingår också i projektet. 

IM Individuell 
Människohjälp 

GR Göteborg, Mölndal Organisationen ska arrangera språkcaféer 
för målgruppen. 

Integrationsnätverk 
Göteborg 

GR Göteborg  
 

I projektet ska organisationen arbeta med 
asylsökande vuxna gällande 
hedersrelaterat våld och förtryck. Detta 
ska ske i form av undervisning och 
diskussion i studiecirklar samt två 
helgläger. 

Frölunda 
Innebandyklubb 

GR Göteborg Projektet ska med innebandy som verktyg 
skapa en mötesplats för inkludering och 
integration för asylsökande ungdomar i 
Göteborg. 

Caritas Angered GR Göteborg  Organisationen ska med insatsen erbjuda 
samhällsinformation, svenskundervisning, 
arbetsmarknadsinformation med bland 



annat CV-stöd men även psykosociala 
samtal. 

Initiatives of Change 
(IoFC) 

GR Göteborg I projektet ingår att anordna en mötesplats 
för asylsökande varje vecka i form av ett 
fredscafé men även erbjuda olika slags 
aktiviteter så som studiebesök och 
utflykter. 

Sensus studieförbund 
Västra Sverige  

GR 
 
 

Göteborg Insatsen är en fortsättning på ett 
pågående TIA projekt. I fokus är 
fördjupning i det svenska språket samt 
information om arbetsmarknaden. 
Målgruppen är deltagare som redan gått 
Vardagssvenska och Svenska från dag ett 
samt har yrkes- eller eftergymnasial 
utbildning och erfarenhet inom bland annat 
vård, teknik, it eller utbildning. 

Ibn Rushd 
studieförbund distrikt 
Västra 

GR Göteborg Projektets syfte är att ge deltagarna 
kunskaper om den svenska 
arbetsmarknaden. Man ska i samarbete 
med tre föreningar erbjuda studiecirklar 
om arbetsmarknaden samt olika 
idrottsaktiviteter. 

RFSL Ungdom GR Göteborg Insatsen syftar till att erbjuda en 
mötesplats för asylsökande HBTQ-
personer mellan 18–25 år. I insatsen ingår 
även att anordna olika studiebesök och 
workshops. 

Arabiska 
BokstavsCentret 
(ABC) 

GR Göteborg Insatsen ska ge fler personer möjligheten 
att läsa och utveckla sina kunskaper i det 
svenska språket. ABC ska erbjuda kurser 
som innehåller svenskundervisning, 



information det svenska samhället och 
arbetsmarknaden samt hälsa. 

Lilla Edets kommun GR Lilla Edet Syftet med projektet är att ge asylsökande 
en mötesplats där de får utveckla 
färdigheter och stärka sina kompetenser i 
att skapa egna jobbtillfällen som till 
exempel uppdragstagare av enklare 
sömnadsjobb. Projektets mötesplats ska 
vara socialt och språkintensivt.  

Klubb Solidaritet GR Lilla Edet Projektet ska erbjuda fotboll för 
asylsökande unga. Fotbollen ska även 
kombineras med samtal om psykosocial 
hälsa.  

Integrationsforum mot 
rasism i Trollhättan 

Fyrbodal Trollhättan I projektet ska deltagarna erbjudas 
kunskap om det svenska samhället, om 
hälsa och om det svenska språket. 
Undervisningen ska bedrivas med stöd av 
kompetensen hos olika 
samarbetsorganisationer. 

Röda Korset 
Vänersborgskretsen 

Fyrbodal Vänersborg  Projektets mål är att förbättra den psykiska 
hälsan hos målgruppen. Det ska göras 
genom individuella samtal och 
gruppsamtal. Personalen ska använda en 
modell som fångar upp lindriga symtom på 
depression och PTSD och personer med 
svår psykisk ohälsa hänvisas till 
specialistsjukvård. 

Rädda Barnen 
Ljungskile i 
samverkan med 
Uddevalla Pastorat 

Fyrbodal Uddevalla, Tanum, 
Munkedal,  

Projektet ska erbjuda unga asylsökande 
olika aktiviteter så som turneringar i olika 
sporter, studiebesök, simning och 
samtalsgrupper. 



Equmeniakyrkan 
Blidsberg 

Sjuhärad Ulricehamn Insatsen syftar till att erbjuda ett språkcafé 
där asylsökande ska kunna möta svenskar 
och lära sig svenska.  

RFSL Sjuhärad Sjuhärad Bollebygd, Borås, 
Herrljunga, Mark, 
Svenljunga, 
Tranemo, 
Ulricehamn, 
Vårgårda 

Insatsen syftar till att organisationen ska 
fortsätta erbjuda en mötesplats i Sjuhärad 
för asylsökande hbtq-personer. I insatsen 
ingår även en utökning av träffar till fler 
kommuner samt att erbjuda målgruppen 
utflykter och föreläsningar. 

ABF Sjuhärad Sjuhärad Borås, Mark, 
Svenljunga, 
Ulricehamn 

Projektet ska erbjuda asylsökande 
grundläggande kunskaper som underlättar 
vardagen men även förbereder för 
framtiden. I projektet ingår 
svenskundervisning, samhällsinformation 
och workshops kring en teaterföreställning 
om jämställdhet. 

Sensus studieförbund 
Västra Sverige 

Sjuhärad Borås Med insatsen ska studieförbundet erbjuda 
asylsökande svenskundervisning samt 
samhällsinformation och 
arbetsmarknadsintroduktion. 

Marks kommun Sjuhärad Mark Med insatsen ska kommunen erbjuda 
utbildning för en elevgrupp som riskerar att 
hamna utan sysselsättning under 
asylprocessen. 

Mariestads kommun Skaraborg Mariestad, 
Töreboda och 
Gullspång 

Insatsen ska främja etablering i samhället 
och i arbetslivet för asylsökande.  Man ska 
erbjuda svenskundervisning, 
samhällsinformation och kunskap om den 
svenska arbetsmarknaden. I projektet 
ingår även hälsofrämjande insatser så 
som hälsoundervisning och simkurs. 



God Man Föreningen 
Karlsborg 

Skaraborg Karlsborg Projektet ska erbjuda asylsökande 
ungdomar i Karlsborgs kommun 
samhällsinformation med fokus på 
demokrati. Det ska göras genom besök i 
Sveriges riksdag, hos polisen, på muséer 
samt genom utbildning i demokrati. 

STF Norra Skaraborg Skaraborg Mariestad, 
Töreboda och 
Gullspång  

Insatsen ska erbjuda asylsökande kultur- 
och naturupplevelser i Mariestad och i 
närområdet. 

Töreboda pastorat Skaraborg Töreboda Projektet ska genom ett lokalt resurscenter 
i Töreboda stärka deltagarnas egenmakt 
och självbild. Projektet kommer ha fokus 
på frågor så som jämställdhet, 
maskulinitetsnormer, sexualitet men även 
att utrusta deltagarna med andra verktyg 
som de behöver vid ett eventuellt 
uppehållstillstånd.  

IK Gauthiod Skaraborg Grästorp Projektet ska stödja asylsökande att 
integreras i svenskt föreningsliv och 
därigenom få uppleva laganda, 
gemenskap och glädje i idrotten. 

SV Väst Fyrbodal/GR Åmål, Vänersborg, 
Trollhättan, 
Uddevalla, 
Stenungsund, Tjörn, 
Orust; Sotenäs 

Insatsen ska erbjuda asylsökande 
svenskundervisning, språkcaféer och 
studiebesök. 

Equmeniakyrkan 
Region Väst 

GR/Fyrbodal/Sjuhärad Vänersborg, Borås, 
Mölndal, Göteborg, 
Alingsås, 
Ulricehamn, 
Trollhättan, 
Uddevalla, Öckerö 

I insatsen ska en regional samordnare 
anställas på 50 procent. Samordnaren ska 
stödja och stärka vissa församlingar i länet 
i deras arbete med asylsökande. Erhållna 
medel ska även användas i prioriterade 
församlingar till aktiviteter för asylsökande.  

https://samarbetsytor.lansstyrelsen.se/integration/_layouts/15/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7bec2aa241-b7a9-446f-90fe-186c8c1851e8%7d&ID=268&RootFolder=*
https://samarbetsytor.lansstyrelsen.se/integration/_layouts/15/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7bec2aa241-b7a9-446f-90fe-186c8c1851e8%7d&ID=259&RootFolder=*
https://samarbetsytor.lansstyrelsen.se/integration/_layouts/15/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7bec2aa241-b7a9-446f-90fe-186c8c1851e8%7d&ID=232&RootFolder=*
https://samarbetsytor.lansstyrelsen.se/integration/_layouts/15/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7bec2aa241-b7a9-446f-90fe-186c8c1851e8%7d&ID=237&RootFolder=*
https://samarbetsytor.lansstyrelsen.se/integration/_layouts/15/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7bec2aa241-b7a9-446f-90fe-186c8c1851e8%7d&ID=198&RootFolder=*
https://samarbetsytor.lansstyrelsen.se/integration/_layouts/15/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7bec2aa241-b7a9-446f-90fe-186c8c1851e8%7d&ID=225&RootFolder=*
https://samarbetsytor.lansstyrelsen.se/integration/_layouts/15/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7bec2aa241-b7a9-446f-90fe-186c8c1851e8%7d&ID=167&RootFolder=*
https://samarbetsytor.lansstyrelsen.se/integration/_layouts/15/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7bec2aa241-b7a9-446f-90fe-186c8c1851e8%7d&ID=196&RootFolder=*
https://samarbetsytor.lansstyrelsen.se/integration/_layouts/15/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7bec2aa241-b7a9-446f-90fe-186c8c1851e8%7d&ID=259&RootFolder=*
https://samarbetsytor.lansstyrelsen.se/integration/_layouts/15/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7bec2aa241-b7a9-446f-90fe-186c8c1851e8%7d&ID=20&RootFolder=*
https://samarbetsytor.lansstyrelsen.se/integration/_layouts/15/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7bec2aa241-b7a9-446f-90fe-186c8c1851e8%7d&ID=148&RootFolder=*
https://samarbetsytor.lansstyrelsen.se/integration/_layouts/15/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7bec2aa241-b7a9-446f-90fe-186c8c1851e8%7d&ID=58&RootFolder=*
https://samarbetsytor.lansstyrelsen.se/integration/_layouts/15/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7bec2aa241-b7a9-446f-90fe-186c8c1851e8%7d&ID=2&RootFolder=*
https://samarbetsytor.lansstyrelsen.se/integration/_layouts/15/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7bec2aa241-b7a9-446f-90fe-186c8c1851e8%7d&ID=238&RootFolder=*
https://samarbetsytor.lansstyrelsen.se/integration/_layouts/15/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7bec2aa241-b7a9-446f-90fe-186c8c1851e8%7d&ID=232&RootFolder=*
https://samarbetsytor.lansstyrelsen.se/integration/_layouts/15/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7bec2aa241-b7a9-446f-90fe-186c8c1851e8%7d&ID=237&RootFolder=*
https://samarbetsytor.lansstyrelsen.se/integration/_layouts/15/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7bec2aa241-b7a9-446f-90fe-186c8c1851e8%7d&ID=280&RootFolder=*


Medborgarskolan 
Region Väst 

GR/Fyrbodal/Skaraborg/Sjuhärad Tidaholm, 
Töreboda, 
Göteborg, Borås, 
Kungälv, Gullspång, 
Karlsborg, Mellerud, 
Tranemo, Ale, 
Alingsås, Lerum, 
Partille, Härryda, 
Mölndal 

Insatsens huvudsyften är att förkorta 
etableringstiden. Asylsökande på de olika 
orterna ska erbjudas studiecirklar och på 
så sätt få bättre kunskaper om den 
svenska arbetsmarknaden, det svenska 
samhället och hur de kan förbättra sin 
hälsa. 

NTF Fyrbodal i 
samverkan med NTF 
Skaraborg, NTF Väst 
och NTF Värmland  
 

Västra Götalands län/Värmlands 
län 

Gullspång, Götene, 
Hjo, Karlsborg, 
Skara, Tidaholm, 
Vara, Borås, 
Göteborg, 
Ulricehamn, 
Tranemo, 
Färgelanda, Lilla 
Edet, Mellerud, 
Munkedal, 
Strömstad, 
Trollhättan, 
Uddevalla, Filipstad, 
Grums, Karlstad, 
Kristinehamn, Säffle 

Insatsen syftar till att sprida information om 
svensk trafik och trafiksäkerhet till 
asylsökande. 

 

https://samarbetsytor.lansstyrelsen.se/integration/_layouts/15/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7bec2aa241-b7a9-446f-90fe-186c8c1851e8%7d&ID=221&RootFolder=*
https://samarbetsytor.lansstyrelsen.se/integration/_layouts/15/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7bec2aa241-b7a9-446f-90fe-186c8c1851e8%7d&ID=236&RootFolder=*
https://samarbetsytor.lansstyrelsen.se/integration/_layouts/15/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7bec2aa241-b7a9-446f-90fe-186c8c1851e8%7d&ID=58&RootFolder=*
https://samarbetsytor.lansstyrelsen.se/integration/_layouts/15/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7bec2aa241-b7a9-446f-90fe-186c8c1851e8%7d&ID=20&RootFolder=*
https://samarbetsytor.lansstyrelsen.se/integration/_layouts/15/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7bec2aa241-b7a9-446f-90fe-186c8c1851e8%7d&ID=111&RootFolder=*
https://samarbetsytor.lansstyrelsen.se/integration/_layouts/15/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7bec2aa241-b7a9-446f-90fe-186c8c1851e8%7d&ID=55&RootFolder=*
https://samarbetsytor.lansstyrelsen.se/integration/_layouts/15/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7bec2aa241-b7a9-446f-90fe-186c8c1851e8%7d&ID=93&RootFolder=*
https://samarbetsytor.lansstyrelsen.se/integration/_layouts/15/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7bec2aa241-b7a9-446f-90fe-186c8c1851e8%7d&ID=141&RootFolder=*
https://samarbetsytor.lansstyrelsen.se/integration/_layouts/15/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7bec2aa241-b7a9-446f-90fe-186c8c1851e8%7d&ID=229&RootFolder=*
https://samarbetsytor.lansstyrelsen.se/integration/_layouts/15/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7bec2aa241-b7a9-446f-90fe-186c8c1851e8%7d&ID=291&RootFolder=*
https://samarbetsytor.lansstyrelsen.se/integration/_layouts/15/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7bec2aa241-b7a9-446f-90fe-186c8c1851e8%7d&ID=2&RootFolder=*
https://samarbetsytor.lansstyrelsen.se/integration/_layouts/15/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7bec2aa241-b7a9-446f-90fe-186c8c1851e8%7d&ID=119&RootFolder=*
https://samarbetsytor.lansstyrelsen.se/integration/_layouts/15/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7bec2aa241-b7a9-446f-90fe-186c8c1851e8%7d&ID=173&RootFolder=*
https://samarbetsytor.lansstyrelsen.se/integration/_layouts/15/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7bec2aa241-b7a9-446f-90fe-186c8c1851e8%7d&ID=82&RootFolder=*
https://samarbetsytor.lansstyrelsen.se/integration/_layouts/15/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7bec2aa241-b7a9-446f-90fe-186c8c1851e8%7d&ID=148&RootFolder=*

