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Organisation Delregion Ort  
där insatsen äger 
rum 

Syftet med insatsen 

Folkhögskolan i Angered  
tillsammans med Arabiska 
BokstavsCenter och 
Föreningen Stödnätet.  

GR Göteborg/Angered Folkhögskolan i Angered syftar genom insatsen Svenska för 
asylsökande till att erbjuda målgruppen kunskaper i svenska, 
om det svenska samhället och arbetsmarknaden.   
 

Föreningen SweSom GR Göteborg/ 
Biskopsgården 

Föreningen Swesom syftar genom insatsen Choices, Chances 
and Changes! att skapa bättre förutsättningar för personer i 
målgruppen med somalisk bakgrund. Det genom bland annat 
genom att erbjuda dem tillfällen att öka sin kunskap i svenska, 
om det svenska samhället samt erbjuda kvinnor i målgruppen 
tillfällen att träna för att stärka sin hälsa.  

Caritas Angered GR Göteborg/ Angereds 
centrum och 
Tynnered 

Caritas syftar med insatsen Caritas TIA att bedriva 
uppsökande verksamhet för att få kontakt med asylsökande i 
EBO. Verksamhet som ska erbjudas målgruppen inbegriper 
kunskap i det svenska språket, om arbetsmarknad och 
samhälle samt om hälsa.  

Göteborgs stad  GR Göteborg/ Frölunda 
torg 

Göteborgs stad syftar med insatsen Språkutveckling av 
svenska språket med hjälp av bild och formskapande främja 
inlärning av det svenska språket med hjälp av kreativt 
skapande. 

Babylon hjälp och 
stödförening 

GR Göteborg/ Kviberg Babylon hjälp och stödförening syftar genom insatsen Babylon 
tidiga insatser till att ge möjlighet att utveckla kunskaper i det 
svenska språket, ge information om arbetsmarknad och 
samhälle bland annat information om trafiksäkerhet samt även 
erbjuda aktiviteter för en bättre hälsa.  



Integrationsnätverk 
Göteborg 

GR Göteborg/ Lundby 
 

Integrationsnätverket Göteborg syftar genom insatsen 
Särskilda insatser för asylsökande till att erbjuda språkträning 
i kombination med kunskaper om det svenska samhället och 
arbetsmarkanden, bland annat genom studiebesök. I insatsen 
erbjuds även hälsofrämjande aktviteter och föreläsningar. 

Nordiska folkhögskolan GR Kungälv/ Fars hatt Nordiska folkhögskolan syftar genom sin insats Alla kan ta 
plats att ge målgruppen inspiration och information om hur de 
kan använda sin erfarenhet och kompetens från hemlandet 
inom kulturarbete-informations- och förmedlingsarbete. 

Arabiska BokstavsCentret GR Göteborg/Angereds 
centrum och Hjällbo 

Arabiska BokstavsCentret syftar med insatsen Samhälls- och 
arbetsmarknadsinformation att utrusta målgruppen med 
information om hur den svenska arbetsmarknaden fungerar 
bland annat genom att informera om hur man skriver ett CV, 
hur man söker jobb och praktik samt vilka rättigheter och 
skyldigheter man har på jobbet.  

KFUM Göteborg GR Göteborgs centrum KFUM Göteborg syftar med insatsen Öppen 
idrottsverksamhet/Friskvårdsinsatser och friluftsaktiviteter till 
att erbjuda öppna idrottsaktiviteter för målgruppen. Två 
tillfällen i veckan ska erbjudas under projekttiden, ett tillfälle 
där alla är välkomna och ett tillfälle för endast för de som 
identifierar sig som kvinnor.  

Studieförbundet 
Vuxenskolan GR Sydost 
tillsammans med 
Föreningen 
Konstkollektivet i Mölndal 

GR Partille, Mölndal, 
Lerum, Alingsås 

Studieförbundet Vuxenskolan GR Sydost syftar genom 
insatsen Språkträning, samhällsinfo till att på angivna orter 
utveckla verksamhet för asylsökande och erbjuda dem 
kunskaper i det svenska språket och om samhälle samt 
arbetsmarknad. 

Studieförbundet 
Vuxenskolan 

GR, 
Fyrbodal 

Åmål, Vänersborg, 
Uddevalla, 
Stenungsund, Tjörn, 
Färgelanda, 
Strömstad, Ale 

Studieförbundet Vuxenskolan syftar genom insatsen 
Språkträning, Svenskundervisning och Samhällsinformation 
att erbjuda svenskundervisning, samhällsorientering med olika 
studiebesök och språkcafé. 



Rädda barnen Fyrbodal, 
Sjuhärad 

Vänersborg, 
Karlsborg, Borås 

Rädda barnen ska genom insatsen Egenmakt öka 
målgruppens delaktighet och känsla av egenmakt. I insatsen 
ska det erbjudas tillfällen att öka sina kunskaper om det 
svenska samhället och arbetsmarknad, främja målgruppens 
välmående samt stärka föräldrar i deras roll.  

ABF Fyrbodal Fyrbodal Vänersborg, 
Uddevalla, 
Trollhättan 

ABF Fyrbodal syftar genom insatsen Samhällsinformation, 
Hälsa och Språk för integrering i det svenska samhället till att 
arrangera kulturcafét Global Café där målgruppen ska 
erbjudas att delta i olika kulturarrangemang. I insatsen ingår 
även att arrangera studiecirklar om samhälle och livskunskap 
samt arbetsmarknad och hälsa. 

Uddevalla pastorat  Fyrbodal Uddevalla Uddevalla pastorat syftar genom insatsen Målarcafé starta 
upp ett målarcafé i anslutning till en befintlig verksamhet med 
språkcafé. Insatsen ska ge deltagarna möjlighet att fritt utrycka 
sig och på så sätt främja deras hälsa. 

Trollhättan Stad Fyrbodal Trollhättan Trollhättans stads insats Studiebesök och personliga möten - 
asylsökandes första relation till svensk arbetsmarknad syftar 
till att introducera asylsökande för den svenska 
arbetsmarknaden genom studiebesök och personliga möten.  

Integrationsforum mot 
rasism i Trollhättan 

Fyrbodal Trollhättan Insatsen Nycklar till det svenska samhället syftar till att erbjuda 
målgruppen kunskap om det svenska samhället, arbetslivet, 
hälsa och i det svenska språket.  

ABF Sjuhärad Sjuhärad Borås, Svenljunga, 
Ulricehamn, Marks  

ABF Sjuhärad syftar genom insatsen erbjuda kunskaper i 
svenska och om det svenska samhället, vård och hälsa samt 
om arbetsmarknaden på angivna orter.  

Sensus Studieförbund Sjuhärad Borås/Hässleholmen 
och Norrby 

Sensus Studieförbund syftar till att erbjuda kurser i svenska, 
om det svenska samhället och arbetsmarknaden samt även 
erbjuda tillfällen för deltagarna att inhämta en del 
hälsoinformation genom insatsen Svenska, 
samhällsinformation och arbetsmarknadsintroduktion. 



Kinds Pastorat Kindaholm Sjuhärad Svenljunga/Kalv Kinds Pastorat Kindaholm syftar till att starta upp mötesplatsen 
Integrationscafé där svenskundervisning och undervisning om 
det svenska samhället ska erbjudas utifrån deltagarnas behov.   

Lidköpings bowlingallians Skaraborg Lidköping Lidköpings bowlingallians syftar genom insatsen Integration 
att erbjuda målgruppen tillfällen att spela bowling och på så 
sätt skapa tillfällen för information samt förmedla sociala 
kontakter med förankring i föreningslivet  

Mariestads kommun Skaraborg Mariestad Mariestads kommun syftar genom insatsen till att stärka 
integrationen och förståelse för det svenska samhället och 
arbetsliv samt även deltagarnas hälsa. Det genom att erbjuda 
cykelkurser, samhällsorientering och kunskap om 
introduktion och koder på den svenska arbetsmarknaden. 

Grästorps Agenda 21-
Förening NordSyd 

Skaraborg Grästorp Grästorps Agenda 21-förening NordSyd syftar genom 
NordSyds ungdomsboende i Grästorp till att ge gruppen 
ensamkommande ungdomar, som åldersuppskrivits, djupare 
kunskap om bland annat samhället, arbetsmarknad, hälsa och 
kost. 

Lidköpings 
missionsförsamling  

Skaraborg Lidköping Lidköpings missionsförsamling syftar genom insatsen Café 
Kontakt till att skapa en mötesplats mellan svenskar och 
asylsökande. På cafét ska det finnas möjlighet att träna 
svenska men också möjlighet att öka sin kunskap om svensk 
kultur och arbetsliv.  

 


