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Bifallsbeslut om statsbidrag enligt förordning (2016:1364) 2021-06-02 

Organisation Delregion Beviljad 
summa 

Kommun/ ort Syftet med insatsen 

1. Medborgarskolan Region Väst 
 

Fyrbodal 269 823 kr Vänersborg, 
Restad Gård 

Projektet Glädje önskar lyfta det lustfyllda lärandet och uppmuntra till energi 
och delaktighet genom tematräffar med fokus på samhällsinformation, 
hälsofrågor och praktiska matlagningsmoment. (Totalt beviljad 513 807 kr) 

2. Föreningen Noaks Ark Göteborg 
 

Fyrbodal 521 008 kr Vänersborg, 
Restad Gård 

Insatsen syftar till att genom primärprevention ge kunskap om sexuell och 
reproduktiv hälsa och rättigheter, normkritiskt förhållningssätt samt 
sexualkunskap. 

3. Support Group Network 
 

Fyrbodal 717 672 kr Vänersborg, 
Restad Gård 

Insatsen bidrar till att främja kunskaper hos asylsökande om det svenska 
samhället och arbetsmarknaden, stärkt hälsa och kunskaper i svenska språk. 

4. Vänersborgs kommun, 
Tärnanskolan 
 

Fyrbodal 812 111 kr Vänersborg Insatsen syftar till att genom skolan ge barn och deras föräldrar möjlighet till en 
meningsfull fritid. Ge föräldrar ökad förståelse för hur den svenska skolan 
fungerar. 

5 NTF Fyrbodal, NTF Väst & NTF 
Skaraborg 
 

Fyrbodal 201 800 kr Vänersborg, 
Borås, Göteborg 

Ge asylsökande ökad kunskap om trafik och trafiksäkerhet. Insatsen sker i 
samverkan med Inegrationsnätverk Göteborg, Studiefrämjandet Vuxenskolan i 
Borås och Medborgarskolan på Restad Gård. 

6. RFSL Göteborg Avdelning 2 
 

Hela länet 272 000 kr Göteborg Insatsen syftar till att erbjuda en mötesplats för hbtqi-personer som är 
asylsökande, där målgruppen ges möjlighet till ökad hälsa samt välmående 
genom sociala aktiviteter. Insatsen erbjuder även ökad kunskap om rättigheter 
för hbtqi-personer och kunskaper som det svenska samhället. 
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7. RFSL Ungdom 
 

Hela länet 584 199 kr Göteborg Projektet Newcomers Youth Göteborg erbjuder en social och kreativ 
mötesplats för hbtqi-personer i åldern 18 - 30 år. Begreppsworkshops för att 
öka kunskap om hbtqi och det svenska samhället. I insatsen ingår studiebesök 
till myndigheter och andra föreningar. 

8. Integrationsnätverk Göteborg 
 

GR 1 080 260 kr Göteborg Syftet med insatsen är att erbjuda samhällsiformation till asylsökande samt 
hälsofrämjande aktiviteter, stärka målgruppens egenmakt och förmåga till 
egenansvar. 

9. Sensus Studieförbund Region 
Västra Sverige 
 

GR 619 264 kr Göteborg Insatsen syftar till att ge kontakter med arbetsmarknaden och 
samhällsinformation med fokus jämställdhet. 

10. Sensus Studieförbund Region 
Västra Sverige 
 

GR 339 473 kr Göteborg Insatsen syftar till att bidra till ökande kunskaper om samhället, svenska och 
hälsa, träffar som genomförs ute i naturen. Syftet med insatsen är att genom 
metoden bygga upp självförtroende och utökande nätverk. 

11. Studieförbundet Vuxenskolan 
Göteborgsregionen Sydost 

GR 1 684 710 kr Mölndal Insatsen syftar till att erbjuda samhällsinformation och språkträning till 
asylsökande på ankomstboendet Sagåsen i Mölndal samt bidra till en 
meningsfull väntan under asyltiden. 

12. Lilla Edets kommun GR 500 000 kr Lilla Edet Insatsen syftar till att kommunen tillsammans med civilsamhället erbjuder en 
mötesplats - NOD för asylsökande och nyanlända, med aktiviteter som att 
reparera möbler och cyklar, väva mattor och baka & prata.  I insatsen ingår 
även utflykter för familjer till lantgård och studiebesök till föreningar och 
företag. Sker i samverkan med Vuxenskolan, ABF och Svenska kyrkan. 

13. Sensus Studieförbund Region 
Västra Sverige 
 

Sjuhärad 715 680 kr Borås Insatsen syftar till att erbjuda nivågrupperad svenskundervisning med 
språkstöd på arabiska, i Borås. Utöver det erbjuder Sensus fördjupade 
kunskaper om det svenska samhället och arbetsmarknaden. I samband med 
undervisning sker utflykter och studiebesök. Under perioden juni - juli 2022 
erbjuds fördjupningskurs i svenska.   

Beviljad summa:  8 318 000 kr   
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Till följd av högt söktryck i vårens 
utlysning har ytterligare inkomna 
ansökningar beviljats med 
återbetalda medel inom TIA. 

    

Organisation Delregion Beviljad 
summa 

Kommun/ ort Syftet med insatsen 

Frivillig Organisationen Agape 
Göteborg 
 

GR 819 060 kr Göteborg Frivilligorganisationen Agape erbjuder en mötesplats på Café Matteus i 
Göteborg, för unga asylsökande, papperslösa och ungdomar med tillfälligt 
uppehållstillstånd enligt nya gymnasielagen. Insatsen ger individuellt 
hälsofrämjande stöd och information om hur det svenska samhället fungerar. 
Organisationen har etablerad samverkan med andra föreningar, kommunen 
och vården. 

Rädda Barnens Riksförbund 
 

Fyrbodal 1 320 000 kr Vänersborg, 
Restad Gård 

Genom föräldrastöd önskar Rädda Barnen öka delaktigheten och känslan av 
egenmakt hos föräldrar/ vårdnadshavare i asylprocessen och förbättra 
situationen för barn. 

Vänersborgskretsen SV Röda Korset 
 

Fyrbodal 1 075 352 kr Vänersborg, 
Restad Gård 

Insatsen syftar till att förbättra den psykosociala hälsan hos de asylsökande 
samt bidra till att asylsökande får sådana kunskaper om svenska samhället att 
de känner sig mer inkluderade. Att de känner till vägar och begrepp för att ta 
nödvändiga kontakter i samhället. 

Medborgarskolan Region Väst 
 

Fyrbodal 243 984 kr  Vänersborg, 
Restad Gård 

Projektet Glädje önskar lyfta det lustfyllda lärandet och uppmuntra till energi 
och delaktighet genom tematräffar med fokus på samhällsinformation, 
hälsofrågor och praktiska matlagningsmoment. (Totalt beviljad 513 807 kr) 

Beviljad summa  3 458 396 kr   
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