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Organisation Delregion Ort 
där insatsen 
äger rum 

Skäl för beslut 

Homan i Göteborg GR Göteborg Homan i Göteborg syftar genom insatsen Verksamheter för asylsökande 
och ensamkommande hbtq-personer till att erbjuda en trygg och 
välkomnande miljö för integrering i det svenska samhället.  

Redsea förening GR Göteborg/ 
Biskopsgården 

Redsea förening syftar genom insatsen Jalla, vi lär oss svenska! till att 
erbjuda olika typer av sysselsättning så som undervisning i svenska, 
språkcafé, erfarenhetsutbyte och möten med svensktalande samt att ge 
samhällsinformation.  

Föreningen Kvinnocenter 
tillsammans med 
samarbetspart 
kulturföreningen Bob 

GR Göteborg/ 
Angered 

Föreningen Kvinnocenter syftar med insatsen Tidiga insatser för nyanlända 
i första hand nå kvinnor inom målgruppen för statsbidraget, för att ge 
kunskaper i svenska och det svenska samhället. Insatsen syftar även till att 
erbjuda målgruppen hälsofrämjande aktiviteter. 

Höglunda Volontärförening. GR Alingsås/ 
Sollebrunn 

Höglunda Volontärförening syftar genom insatsen Integration- social 
verksamhet till att samordna olika verksamheter för målgruppen 
asylsökande, till exempel kunskaper i svenska, kvinnoträffar och 
arbetsintroduktion.  

Integrationsnätverk Göteborg GR Göteborg Integrationsnätverk syftar genom insatsen Särskilda insatser för 
asylsökande till att ge möjlighet att utveckla kunskaper i det svenska 
språket, ge samhällsinformation samt erbjuda aktiviteter för en bättre 
hälsa.  

Afro-Scandinavian GR Göteborg/ 
Angered 

Afro-Scandinavian syftar genom insatsen Språk och samhällsundervisning 
för asylsökande till att erbjuda språkträning i kombination med kunskaper 
om det svenska samhället genom bland annat studiebesök. Målgruppen 
erbjuds även ta del av hälsofrämjande insatser under projekttiden. 



Studieförbundet Vuxenskolan 
Göteborg 

GR Göteborg SV Göteborg syftar genom insatsen Förstärka asylsökandes svensk- och 
samhällskunskaper inför och under SFI-undervisning till att stärka de 
insatser i form av kunskap om det svenska språket och samhället som idag 
erbjuds.  

Ucklums missionsförsamling GR Stenungssund/ 
Ucklum 

Ucklums missionsförsamling syftar med insatsen Här möts vi till att vara en 
mötesplats i bygden, erbjuda kontinuerliga aktiviteter och gemenskap för 
att underlätta integration. 

Fighter Muay Thai Förening GR Göteborg Fighter Muay Thai Förening syftar med insatsen Integration genom Muay 
Thai till idrottsaktiviteter för målgruppen unga asylsökande. Deltagarna 
tränar sin svenska, samtalar kring kost och hälsa samt får kontakt med det 
svenska samhället och kunskaper kring hur samhället fungerar. Syftet med 
insatsen är även att nå fler kvinnor än tidigare och främja jämställdhet 
genom läger med kvinnliga instruktörer. 

IM Individuell Människohjälp GR Göteborg/ 
Säve/Sagåsen 

IM Individuell Människohjälp syftar genom insatsen Språkfika till att skapa 
en mötesplats som erbjuder möjligheter för målgruppen att träffas och lära 
sig svenska.  

Studiefrämjandet Göteborgs-
regionen tillsammans med 
samarbetspart Röda Korset 

GR Göteborg/ 
Biskopsgården 

Studiefrämjandet Göteborgsregionen syftar genom insatsen Alla kan cykla! 
att erbjuda målgruppen att lära sig cykla, anordna cykelutflykter och kurser 
för restaurering av cykel och trafikkunskap. Inom projektet erbjuds även 30 
personer att lära sig metoder för att organisera sitt lokalsamhället med 
förhoppningen att det kommer resultera i i fler grupper i området med 
andra intresseområden.  

Göteborgs Parasportförbund GR Göteborg med 
kranskommuner 

Göteborgs Parasportsförbund ska genom insatsen Idrottsslussen Parasport 
Academy erbjuda idrottsskola och pröva på tillfällen för asylsökande med 
funktionsnedsättning.  

KulturUngdom och 
samarbetsparterna ABF Västra 
Götaland och 
Ensamkommandes förbund 
Göteborg 

GR Västra Götaland KulturUngdom syftar genom insatsen All Together Now att erbjuda 
målgruppen kulturaktiviteter och att träffa etablerade lokala unga vuxna 
med gemensamma intressen. Projektet ska underlätta vardagen och 
skapa mervärde för unga asylsökande.  



IM Individuell Människohjälp GR Göteborg med 
omnejd 

IM Individuell Människohjälp syftar genom insatsen Barn i väntan, Unga 
Vuxna till att erbjuda stödgrupper för unga vuxna.  

SweSom förening i Göteborg 
tillsammans med 
sammarbetsparten föreningen 
InterAct  

GR, 
Fyrbodal 

Göteborg, 
Borås, 
Uddevalla, 
Partille och 
Trollhättan 

Swesom IF syftar genom insatsen 3T till arbetsmarknadsinriktade 
aktiviteter, att tillgängliggöra samhällsinformation som finns på 
webbportalen www.informationsverige.se samt att skapa lättillgänglig 
media för målgruppen. Hälsofrämjande insaser för målgruppen ingår i 
insatsen och även en litterär satsning med barnböcker på svenska och 
somaliska där syftet är att öka kunskaper i svenska hos föräldrar inom 
målgruppen. 

Studieförbundet Vuxenskolan 
Väst 

Fyrbodal Åmål, Tjörn, 
Strömstad, 
Stenungsund, 
Färgelanda 

Studieförbundet Vuxenskolan Väst syftar genom insatsen 
Svenskundervisning och samhällsinformation för asylsökande till att 
erbjuda aktiviteter så som svenskundervisning, samhällsorientering och 
språkcafé för målgruppen.  

Trollhättans pastorat Fyrbodal Trollhättan Trollhättans pastorat syftar genom insatsen Tala svenska – språkcafé samt 
internationell kvinnogrupp till att skapa en mötesplats för kvinnor ur 
målgruppen i Trollhättans kommun. Insatsen syftar även till att hålla 
språkcafé där deltagarna kan prata svenska och möte andra människor för 
ökad integration. 

Studiefrämjandet Norra 
Älvsborg 

Fyrbodal Restad Gård  
Vänersborg 

Studiefrämjandet Norra Älvsborg syftar genom insatsen Älskade Barn och 
Vardagssvenska till att stärka föräldrarollen och förståelsen för barnens 
rätt i det svenska samhället samt att erbjuda språkcirklar i flera steg där 
även samhällsinformation vävs in. 

Svenska Röda Korset 
Vänersborgskretsen 
tillsammans med 
samarbetsparterna Rädda 
Barnen, Equmeniakyrkan och 
Svenska kyrkan 

Fyrbodal Restad Gård  
Vänersborg 

Svenska Röda Korset Vänersborgskretsen syftar till att erbjuda 
hälsoinformation och hälsofrämjande aktiviteter genom insatsen 
Hälsofrämjande insatser för människor på flykt. 

http://www.informationsverige.se/


Sensus Studieförbund region 
Mellansverige tillsammans 
med samarbetsparter Dals Eds 
kommun, Bengtsfors kommun, 
Svenska Kyrkan, 
kulturföreningen Kalas utan 
gränser och föreningen Jasmin 
Alsham 

Fyrbodal Dals Ed, 
Bengtsfors, 
Åmål, Mellerud, 
Vänersborg 

Sensus Studieförbund region Mellansverige syftar genom Asylverksamhet i 
Dalsland till att erbjuda information, aktiviteter och möten som ger 
deltagarna kunskaper i svenska.  

Studiefrämjandet Lidköping-
Skarabygden 

Skaraborg Lidköping, 
Skara, Götene, 
Skövde, Hjo 

Studiefrämjandet Lidköping-Skarabygden syftar genom insatsen Språk och 
föreningscoach till att förmedla kontakter med förankring i föreningslivet 
för att främja språkinlärning.  

Studieförbundet Vuxenskolan 
Skaraborg 

Skaraborg Skaraborg 
Skara, Götene, 
Tibro, 
Karlsborg, Hjo, 
Töreboda, 
Mariestad och 
Tidaholm med 
möjlighet för 
andra 
kommuner 
också 

SV Skaraborg syftar genom insatsen Så mycket mer till att stärka 
integrationen och förståelse för det svenska samhället, dess kultur och 
arbetsliv samt även deltagarnas hälsa. 

Floby Marknadsförening Skaraborg Floby  Floby Marknadsförening syftar genom insatsen Veckans café & Aktiv 
svenska till kunskaper i svenska och om det svenska samhället för 
målgruppen samt ett främjat integrationsarbete i orten Floby i Falköpings 
kommun. 

Fröjereds Idrottsförening 
tillsammans med 
samarbetspart Fröjereds 
Missionsförsamling,  

Skaraborg Tidaholm Fröjereds Idrottsförening syftar genom insatsen Med idrottsföreningen 
som bas för integration till att stödja asylsökande i vardagen med 
utgångspunkt i idrottsföreningens verksamhet. 



Tibro Blåbandsförening och 
samarbetsparterna Hellidens 
Folkhögskola, Svenska Kyrkan 
och Röda Korset 

Skaraborg Tibro Tibro Blåbandsförening syftar genom insatsen Internationell mötesplats 
Tibro att erbjuda fler träffar för deras språkcafé. Språkcafet ska vara en 
internationell mötesplats, där asylsökande erbjuds olika insatser som 
språkinlärning, samhällsinformation och kunskaper inom hälsa och 
jämställdhet. Tibro Blå bandsförening kommer även att utbilda sina 
volontärer med finansiering av statsbidraget.  

Hellidens folkhögskola, 
Blåbandsrörelsens 
Folkhögskoleförening 

Skaraborg Tidaholm Hellidens folkhögskola syftar genom insatsen Nya steg till aktiviteter inom 
svenska, hälsa och kultur.  

Karlsborgs pastorat/ Svenska 
kyrkan  

Skaraborg Karlsborg Svenska kyrkan syftar genom insatsen Från segregation till integration, och 
det gör vi Tillsammans till att erbjuda hälsokunskap, naturkunskap, 
studiebesök, idrottsaktiviteter och föräldrakunskap. 

Grästorps Agenda 21-förening 
Nord Syd 

Skaraborg Grästorp Grästorps Agenda 21-förening Nord Syd syftar genom Nord Syds 
ungdomsboende i Grästorp till att ge gruppen ensamkommande barn, som 
åldersuppskrivits, djupare kunskap om  samhället  och arbetsmarknaden.  

Södra Kållands pastorat 
tillsammans med 
samverkanspart 
bildningsförbundet Sensus 

Skaraborg Lidköping Södra Kållands pastorat syftar med insatsen Södra Kålland att erbjuda 
asylsökande kunskaper genom studiecirklar, föreläsningar och 
studiebesök. Insatsen omfattar kunskaper i svenska, 
arbetsmarknadsfrämjande insats om företagande, hälsofrämjande 
aktiviteter och samhällsinformation. 

Medborgarskolan Region Väst 
tillsammans med 
samarbetsparterna Afganska 
kulturföreningen i Borås, NTF 
Fyrbodal och RFSL Skaraborg 
 

Skaraborg, 
Sjuhärad, 
Fyrbodal 

Skövde, 
Mariestad, 

Skara, 
Töreboda, 

Vänersborg, 
Trollhättan, 
Uddevalla, 

Borås 

Medborgarskolan Region Väst syftar genom insatsen Fördjupad kunskap 
om det svenska samhället samt språkträning till att erbjuda målgruppen 
ökade kunskaper i det svenska språket och information om den svenska 
arbetsmarknaden, civilsamhället, myndigheter och andra 
samhällsfunktioner.   

Kyrkornas flyktingrådgivning 
Borås 
 

Sjuhärad Borås Kyrkornas flyktingrådgivning Borås beviljas statsbidrag för att driva 
språkcafé för asylsökande. 



Kinds pastorat/ Svenska 
kyrkan 

Sjuhärad Sjötofta Tranemos församling syftar genom insatsen Integrationsarbete för våra 
asylboende till att ge kunskaper i svenska och det svenska samhället på 
språkcafét i Sjötofta i Tranemo kommun. 

Herrljunga 
missionsförsamling/ 
Equmeniakyrkan 

Sjuhärad Herrljunga Herrljunga missionsförsamling - Equmeniakyrkan syftar genom insatsen 
Språkcafé till möten mellan asylsökande och svenskar för att träna det 
svenska språket och hjälpa till med praktiska problem. 

Borås Pastorat Sjuhärad Borås Borås Pastorat beviljas statsbidrag för att driva Språkcafé för asylsökande i 
Hässleholmens kyrka samt för olika satsningar för att befrämja hälsa hos 
målgruppen. 

NTF Fyrbodal tillsammans med 
samarbetsparterna NTF 
Värmland, NTF Skaraborg, NTF 
Väst, Bilda Sydväst och 
Medborgarskolan Väst 

 Västra 
Götaland, 
Värmland 

NTF Fyrbodal syftar genom insatsen Barn i bil och körkortsinformation för 
asylsökande till att erbjuda målgruppen ökad kunskap om barnsäkerhet i 
bil samt vilka regler som gäller kring körkort i Sverige. 

 


