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Organisation Delregion Ort  
där insatsen äger rum 

Syftet med insatsen 

Göteborgs stad GR Göteborg Verksamheten syftar till att erbjuda asylsökande unga vuxna 
kulturaktiviteter så som musik, foto, film och dans. Genom 
deltagande i aktiviteterna får även deltagarna träning i det 
svenska språket. 

Göteborgs stad GR Göteborg Projektet syftar till att främja målgruppens kunskaper om det 
svenska samhället, säkerställa att den samhällsinformation som 
ges under asyltiden bygger på kunskapsbaserat innehåll och 
skapa en brygga mellan den samhällsinformation som ges under 
asyltiden och samhällsinformationen som ges till nyanlända. I 
projektet ska ett målgruppsanpassat material för 
samhällsinformation för asylsökande utvecklas. 

Rädda Barnens lokalförening i 
Kungälv 

GR Kungälv Verksamheten syftar till att erbjuda transport hem från Kungälvs 
centralort då det inte finns kollektivtrafik efter kl. 19. Detta ger 
möjlighet till asylsökande unga vuxna att ta del av olika 
aktiviteter som erbjuds målgruppen. 

Volontärföreningen Goda 
Krafter i Alingsås 

GR Alingsås Verksamhetens övergripande syfte är att ge asylsökande unga 
vuxna möjlighet att fullfölja påbörjad skolgång i Alingsås, ge 
förutsättningar för att vidmakthålla och utveckla 
vänskapsrelationer, frilufts- och idrottsaktiviteter samt främja 
den psykiska hälsan. 

Hönö Idrottssällskap GR Öckerö kommun Verksamheten ska erbjuda en meningsfull fritid i form av fysiska 
aktivteter, matlagning och läxläsning för asylsökande unga vuxna 
i kommunen. 

Integrationsnätverk Göteborg GR Göteborg/ Lundby 
 

Integrationsnätverk Göteborg syftar till att erbjuda språkträning i 
kombination med kunskaper om det svenska samhället och 



arbetsmarkanden. I insatsen erbjuds även hälsofrämjande 
aktviteter och föreläsningar. 

Sensus Studieförbund Västra 
Sverige 

GR Göteborg Verksamheten syftar till att erbjuda svenskundervisning, kunskap 
om den svenska arbetsmarknaden och om de bristyrken som 
finns i det svenska samhället. Deltagarna kommer även få 
fördjupad kunskap om det svenska samhället med fokus på 
demokrati och jämställdhet. 

Kopperskyrkan, 
Equmeniakyrkan i 
Stenungsund 

GR Stenungsund Verksamheten ska erbjuda aktiviteter i form av reparation och 
underhåll av cyklar samt cykelutflykter i omgivningarna.  
Aktiviteterna syftar till att främja hälsa, trafiksäkerhetskunskap, 
naturkunskap och förståelse för det svenska samhället. 

Studieförbundet Vuxenskolan 
Väst 

Fyrbodal Uddevalla Projektet syftar till att introducera den svenska naturen för 
asylsökande genom undervisning och utflykter för att på så sätt 
förbättra den psykiska såväl som den fysiska hälsan. I projektet 
ingår även svenskundervisning. 

Hushållningssällskapet Väst Fyrbodal Vänersborg Syftet med verksamheten är att väcka intresse och visa på vägar 
till utbildning och vidare till arbete inom de gröna näringarna. 
Projektet består av undervisning blandat med studiebesök. 

Rädda barnen i samverkan 
med Svenska Kyrkan 
Uddevalla pastorat 

Fyrbodal Uddevalla, Tanum och 
Munkedal 

Projektet ska erbjuda asylsökande unga vuxna aktiviteter 
fritidsaktiviteter så som utflykter och studiebesök för att 
motverka passivisering och främja den psykiska hälsan. 

Support Group Network, SGN Fyrbodal Vänersborg Insatsens syfte är att erbjuda kvinnor olika aktiviteter som 
motverkar isolering och passivisering. Projektets aktiviteter 
består främst av undervisning i svenska, om arbetsmarknaden 
och samhällsinformation. 

Noaks Ark Göteborg och 
Västra Götaland 

Fyrbodal Vänersborg Projektet ska erbjuda asylsökande unga vuxna kunskaper om 
sexuell och reproduktiv hälsa, rättigheter, hiv och andra sexuellt 
överförbara infektioner kopplat till den svenska lagen och det 
svenska samhällets normer. 



Lysekils pastorat Fyrbodal Lysekil Verksamhetens syfte är att erbjuda insatser som motverkar 
psykisk ohälsa. Genom gemensamma upplevelser, fysisk träning, 
sociala och kulturella aktiviteter ska asylsökande unga vuxna få 
bättre möjlighet att klara av sin livssituation under 
asylprocessen. 

Sensus Studieförbund Västra 
Sverige 

Fyrbodal Bengtsfors, Dals Ed, 
Åmål, Mellerud, 
Färgelanda och 
Vänersborg 

Verksamheten ska erbjuda asylsökande ökade kunskaper i 
svenska, om det svenska samhället och om arbetsmarknaden 
samt om friskvård och hälsa. 

Munkedals kommun Fyrbodal Munkedal Verksamheten syftar till att erbjuda hälsofrämjande och 
motivationshöjande insatser.  Aktiviteter som ska erbjudas är 
bland annat språkcirkel, dans, styrketräningscirkel, 
samhällsinformation och samtal om kropp och hälsa. 

Svenska Kyrkan i Strömstads 
pastorat 

Fyrbodal Strömstad Verksamheten syftar till att erbjuda en öppen plats för samtal 
och svenska varje dag. Olika dagar ska ha olika teman så som 
samhällsinformation, arbetsmarknad, rättigheter och demokrati. 

Svenska Röda Korset 
Vänersborgskretsen 

Fyrbodal Vänersborg Insatsen syftar till att bidra till en meningsfull väntan under 
asylprocessen och hjälpa målgruppen vidmakthålla en god hälsa. 
Insatsen innehåller aktiviteter kring hållbar design, det 
demokratiska samhället och kultur och skapande. 

Equmeniakyrkan Blidsberg Sjuhärad Ulricehamn Verksamheten syftar till att erbjuda språkcafé i Blidsberg till 
asylsökande. 

Svenska Kyrkan i samverkan 
med Röda Korset och 
Tranemo Uddebo Församling 

Sjuhärad Tranemo Syftet med verksamheten är att erbjuda asylsökande i Tranemo 
kommun en mötesplats där man kan få lära sig svenska, få ett 
socialt sammanhang och träffa andra. 

Herrljunga 
missionsförsamling, 
Equmeniakyrkan 

Sjuhärad Herrljunga Syftet med insatsen är att skapa kontakt mellan asylsökande och 
svenskar, att träna på det svenska språket, att erbjuda 
meningsfulla aktiviteter och att hjälpa till med praktiska problem. 

Kinds pastorat Sjuhärad Tranemo/Sjötofta Verksamheten syftar till att ordna regelbundna mötesplatser för 
asylsökande i Sjötofta med svenskundervisning, undervisning om 



det svenska samhället, arbetsmarknad och aktiviteter som 
främjar hälsan. 

Svenska Kyrkan Sjuhärad Svenljunga Syftet med projektet är att erbjuda en utflyktsdag för 
asylsökande familjer. Undervisning i svenska och fritidsaktiviteter 
ska kombineras under dagen. 

Borås Pastorat Sjuhärad Borås/Hässleholmen Syftet är med insatsen är att stärka egenmakten hos 
asylsökande. Verksamheten ska hjälpa deltagare att förstå det 
svenska samhället, hur den svenska arbetsmarknaden fungerar, 
öka psykisk och fysiska hälsa samt träna det svenska språket. 

Ulricehamns kommun i 
samverkan med Svenska 
Kyrkan Ulricehamns pastorat, 
Studiefrämjandet och Rädda 
Barnen. 

Sjuhärad Ulricehamn Projektet riktar sina insatser mot norra Ulricehamn i syfte att öka 
målgruppens inkludering i samhället.  Projektet ska bland annat 
erbjuda svenskundervisning, föräldrakurs och 
samhällsorientering. 

Studieförbundet Vuxenskolan 
Skaraborg 

Skaraborg 
Tibro, Tidaholm, Skara, 
Lidköping, Töreboda, 
Karlsborg 

Syftet med verksamheten är att stärka integration och förståelse 
för det svenska samhället, kultur och arbetsliv genom 
svenskundervisning, hälsoinformation, samhälls-och 
arbetsmarknadsinformation. 

Studieförbundet Vuxenskolan 
Skaraborg 

Skaraborg Tidaholm 
Insatsen syftar till att motverka passivisering och psykisk ohälsa 
under väntan på beslut. Det görs genom personliga kontakter, 
studiebesök och fritidsaktiviteter. 

Ex Corde Skaraborg Karlsborg/Undenäs 

Verksamheten syftar till att erbjuda fler aktivteter till 
asylsökande boende i Undenäs. Aktivteter som stödjer 
målgruppen i det svenska språket, i föräldraskapet och i 
familjerelationerna. 

Fröjereds Idrottsförening Skaraborg Tidaholm 
Verksamheten syftar till att erbjuda motionsaktiviteter för 
asylsökande och andra som vill delta för att främja inkludering i 
samhället och erbjuda en kontaktyta att mötas på. 

Grästorps Agenda 21-
förening Nord/Syd 

Skaraborg Grästorp 
Projekter syftar till att ge alla asylsökande i kommunen en god 
social hälsa. Det genom att erbjuda kunskap om myndigheternas 



funktion, partipolitikens funktion samt skapa en närkontakt med 
arbetsmarknaden genom kunskap och studiebesök. 

Floby Marknadsförening Skaraborg Falköping/ Floby 

Verksamheten ska bidra till etablering av asylsökande, ge 
deltagarna en meningsfull tillvaro samt öka förståelsen mellan 
samhället och asylsökande. En samlingspunkt för asylsökande 
och andra boende i området samt undervisning i svenska och 
samhällsinformation ska erbjudas genom projektet. 

Conventus i samverkan med 
SISU idrottsutbildarna Västra 
Götaland 

Skaraborg Vara 

Syftet med verksamheten är att stärka den psykiska och fysisk 
hälsan hos asylsökande unga. Deltagarna i projektet ska få ökad 
kunskap om det svenska föreningslivet, ökad medvetenhet om 
hälsans betydelse, svenskundervisning och fysiska aktiviteter. 

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

Götaland, 
Värmland 

Vänersborg, 
Trollhättan, Uddevalla, 
Åmål, Falköping, 
Lidköping, Mariestad, 
Skövde, Tibro, 
Töreboda, Borås, 
Göteborg, Ulricehamn 

Verksamheten syftar till att ge asylsökande kunskap om trafik 
och trafiksäkerhet i Sverige. 

Medborgarskolan Region 
Väst 

Skaraborg, 
Fyrbodal 

Töreboda, Lidköping, 
Tidaholm, Vänersborg, 
Skövde, Skara, 
Falköping 

Verksamheten syftar till att öka målgruppens kunskaper om det 
svenska samhället. Projektet ska även erbjuda hälsofrämjande 
aktiviteter riktade till kvinnor. 

Rädda Barnen Västra 
Götaland, 
Halland 

Falköping, Vänersborg 
Halmstad 

Verksamheten syftar till att erbjuda asylsökande, som kommit till 
Sverige som ensamkommande och som nu är registrerade som 
över 18 år, psykosocialt stöd. Projektets sekundära syfte är att ge 
stöd till volontärer som möter målgruppen och ofta även stor 
psykisk ohälsa. 

 


