
Utveckla beredskap och kapacitet i mottagandet av nyanlända § 37  
 

2016  

• Starka tjejer genom idrott - 100 000 kr 

• Sommarskola för ensamkommande barn - 200 000 kr 

• Utbildning av språklotsar - 380 000 kr 

• Samordning av bostadsförsörjningen för främjande av integration - 340 000 kr 

• Gotlandsinformation – lättillgängligt för alla - 50 000 kr  

 

2017  

• Omställning stödboende för ensamkommande unga - 290 000 kr 

• Verksamhetssamordnare för den centrala mottagningen för nyanlända med annat modersmål än svenska - 

570 000 kr  

 

2018 

• Förberedelser för ett lokalt UNESCO-center - 560 000 kr 

• Jympa för nyanlända kvinnor - 54 600 kr 

• Erfarenhetsutbyte för ett stärkt flyktingmottagande - 77 490 kr  

 

2019 

• Steget-Ut – 900 000 kr  

• Jympa för nyanlända män och familjejympa – 50 200 kr  

• KBK (Kvinnor bara kvinnor)  

 

Stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter § 37a  
 

2016 

• Mötet - Arena för kulturmöten - 266 000 kr 

• Medborgarplats för nyanlända ungdomar samt samtalsledare ”samhällsinformation” 

för asylsökande ungdomar - 270 000 kr 

• Stärka unga kvinnors roll genom integration - 30 000 kr  

 

2017 

• Möjliggöra fler kommunikationsvägar för EKB på boenden - 60 000 kr 

• Kultur- och fritidsstödjare med placering i den centrala mottagningsenheten - 320 000 kr  

 

2018 

• Skolträffen på Gotland - 438 500 kr 

• Stödperson – Insats efter flytt från stödboende och HVB - 150 500 kr 

 

2019 

• Familjecoach och integration – 460 000 kr  

 

Tidiga insatser för asylsökande (TIA)  
 

2017 

• Samhällslotsar – 119 500 kr  

• Undervisning i samhällskunskap för asylsökande på Gotland – 150 000 kr  

• Träna svenska och transport – 75 000 kr  

 

2018  

• Ökat stöd till EKB (ensamkommande barn) 18 år - 353 000 kr 

• EKB 18 - 180 000 kr  

 

2019  

• EKB 18 år – 268 000 kr 

• Främjande aktiviteter – 108 625 kr 


