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Bifallsbeslut om statsbidrag enligt förordning (2016:1364) 2022-06-21 

Organisation Delregion Beviljad 
summa 

Kommun/ ort Syftet med insatsen 

1.Studieförbundet 
Vuxenskolan 
Göteborgsregionen 
sydost 
 

GR 
 

1 260 716 kr Mölndal (Sagåsen) 
 

Syftet med insatsen är att bidra till en meningsfull väntetid under 
asylprocessen genom att främja målgruppens kunskaper i svenska språket 
och om det svenska samhället med målet att bidra till inkludering samt 
påskynda etableringsprocessen.  
 

2. Equmeniakyrkan 
Blidsberg 
 

Sjuhärad 13 500 kr Ulricehamn Syftet med insatsen är att anordna språkcafé. 
 

3. Studieförbundet 
Vuxenskolan Göteborg 
 

GR 1 356 849 kr Göteborg (Redbergsplatsen) Syftet är att vara en plats där asylsökande kan få det stöd de behöver för 
att lättare och snabbare integreras i samhället. Det görs genom att 
anordna studiecirklar i svenska, samhällsinformation mm. 
 

4. Föreningen Tidigt 
Föräldrastöd 

Flera 
delregioner 

750 200 kr Vänersborg (Restad Gård) och 
Göteborg 

Syftet med insatsen är att anordna distanskursen "Förälder i nytt land" 
samt erbjuda promenader och familjeutflykter för asylsökande föräldrar. 
 

5. ABF Sydvästra 
Götaland 

GR 
 

898 850 kr Lerum och Partille Syftet är att stärka deltagarnas hälsa genom att erbjuda en gemenskap, en 
trygg mötesplats, information och kunskap för att stärka människor som 
befinner sig i kris. Samt bidra till en förstärkt psykisk och fysisk hälsa 
utifrån där individen befinner sig för att möjliggöra en stabil övergång till 
arbetslivet. 
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6. Studieförbundet 
Vuxenskolan Väst 

Fyrbodal 620 500 kr Vänersborg (Restad Gård) Syftet är att motverka den psykiska ohälsan hos boende på Restad gård 
genom att anordna odlingsaktiviteter samt skapa en än mer hållbar och 
långsiktig struktur för den verksamhet som byggts upp samtidigt som 
målgruppen tränar svenska i ett praktiskt sammanhang.  
 

7. Studieförbundet 
Vuxenskolan Sjuhärad 

Sjuhärad 
 

933 369 kr Borås 
 

Insatsen syftar till att ge förutsättningar för att lättare kommunicera och 
möjliggöra för deltagarna att komma ut på arbetsmarknaden.  
 

8. NTF Fyrbodal Flera 
delregioner 

132 960 kr Vänersborg, Göteborg, 
Mariestad, Tidaholm, 
Falköping, Skövde 
 

Syftet med insatsen är att erbjuda information om svensk trafik och 
trafiksäkerhet till asylsökande. 
 

9. Sensus studieförbund 
Västra Sverige 

Sjuhärad 661 988 kr Borås Syftet är att erbjuda asylsökande i Borås möjligheten att läsa och tala 
svenska till vardagsbehov samt att lära sig om svenska samhället och få en 
introduktion till arbetslivet.  
 

10. Lilla Edets kommun GR 675 472 kr Lilla Edet Syftet med insatsen är att anordna en mötesplats för målgruppen. 
 

11. RFSL Ungdom GR 343 708 kr Göteborg Syftet med insatsen är att motverka psykisk ohälsa och passivitet genom 
att sätta fokus på att stärka den fysiska hälsan och tillgång till fysisk 
aktivitet hos unga asylsökande hbtqi-personer mellan 18-30 år inom 
Västra Götaland. 
 

12. Rädda Barnen Fyrbodal 1 209 920 kr Vänersborg (Restad Gård) Syftet är att stärka deltagarnas framtidstro och förutsättningar för 
asylsökande barnfamiljers etablering.  
 

13. Studieförbundet 
Vuxenskolan Skaraborg 

Skaraborg 570 760 kr Online samt på plats i 
Tidaholm, Falköping och Skara 

Syftet är att motverka passivisering och främja framtida etablering genom 
att skapa kontakt med och anordna undervisningsaktiviteter för 
asylsökande. 
 

14. Föreningen Noaks 
Ark Göteborg och Västra 
Götaland 

Fyrbodal 301 379 kr Vänersborg (Restad Gård) Syftet med insatsen är att erbjuda information om sexual och reproduktiv 
hälsa och rättigheter på Restad Gård. 
 

15. Röda Korset 
Vänersborgskretsen 

Fyrbodal 1 047 152 kr Vänersborg (Restad Gård) Syftet med insatsen är att stärka den psykosociala hälsan hos asylsökande 
på asylboendet Restad Gård genom att anordna individuella och 
gruppsamtal med individer som är i behov av det. 
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16. Sensus 
studieförbund Västra 
Sverige - Göteborg 

GR 436 514 kr Göteborg Syfte är att underlätta för deltagarna att lära sig mer om och få kontakter 
med den svenska arbetsmarknaden och att främja förutsättningarna för en 
framtida etablering.  
 

17. Sensus 
studieförbund Västra 
Sverige - Göteborg 

GR 333 720 kr Göteborg Insatsen syftar till att bidra till ökade kunskaper om samhället, svenska och 
hälsa. Insatsen kommer att genomföras ute i naturen.  

Beviljad summa:  11 547 557 kr   

 

 

 

 




