Län.
Blekinge
län

Kommun. By eller område.
Typ av aktivitet (kryssa för Aktiviteterna
en eller flera).beskrivna med ord:.
Ungefärligt
Organisationer,
antal asylsökande/andra
föreningar
Länkar till
mm
nyanlända
beskrivning
som ärsom
engagerade
av
är
Kontaktperson
aktiviteterna,
engagerade
i aktiviteterna:
Kontaktperson
i ex
Förnamn.
aktiviteten:.
hemsidor
.
Kontaktperson
till
Efternamn.
föreningar,
Kontaktperson
Telefonnummer.
beskrivning
Organisation.
E-postadress.
i sociala media och annan me
Sölvesborgs Hela
Umgänge, lära känna
VÄXA tillsammans är ett ömsesidigt mentorskapsprojekt som innebär 50
Sölvesborgs
www.solvesborg.se/tillsa Lukas
Wägbo
lukas.wagbo Sölvesborgs
kommun
kommunen lokalbefolkningen
att nyanlända sölvesborgare möter inbodda sölvesborgare - en
kommun
mmans
@solvesborg kommun
vänskapsrelation där man bekantar sig med varandra och träffas på
www.facebook.com/vaxa
.se
fritiden när det passar. Man bestämmer själva hur mycket tid man
tillsammans
orkar, kan eller vill avsätta tillsammans. Mentorskapet sträcker sig över
6 månader, men självklart kan man fortsätta att träffas och umgås efter
det. Vad man gör baseras på gemensamma intressen och viljor.
Handledare finns med under hela mentorskapet när man har behov av
stöd.

Dalarnas
län

Mora
kommun

Venjan, Öje Umgänge, lära känna
och
lokalbefolkningen
Yttermalung

Inom Länsstyrelsens regionala serviceprogram träffar vi bybor som
8
arbetar mot avfolkning i olika projekt. de säger "var är alla nya
svenskar? de kan väl flytta hit?" det gjorde att vi ordnade en studieresa
till tre av byarna, tillsammans med nya svenskar som bor i Borlänge,
och som kommer från bl a Somalia. Det blev många intressanta möten
och byborna guidade och berättade om sin by. Det här är ingen
löpande aktivitet, men den kommer att leda till andra insatser. Nu ska
vi på Länsstyrelsen upprätta en kontaktbank mellan bybor och nya
svenskar som vill flytta ut på landsbygden.
Jag har angett Mora kommun ovan, men byarna ligger i dels Mora,
dels Malung-Sälens kommun.

Länsstyrelsen
Dalarna
Borlänge kommun
föreningen Unga i
Dalarna
Byalagen i Venjan,
Yttermalung och
Öje
Företagarna

Dalarnas
län

Hedemora
kommun

Hedemora

Fotboll

allt inom fotboll, utbildning, fotbollsskolor m.m.

50-60

IFK Hedemora
Fotboll

Dalarnas
län

Hedemora
kommun

Hedemora,
vikmanshytt
an,
garpenberg

Umgänge, lära känna
Språkstuga, hyr sporthall, musikstund för barn och familj, rådgivning i
lokalbefolkningen, Hjälp
asylärendet,
med svenskundervisning,
Hjälp i kontakter med
myndigheter, Annan sport,
Teater, musik, bearbetande
samtal

70

Dalarnas
län

Vansbro
kommun

Nås

Umgänge, lära känna
lokalbefolkningen, Hjälp
med svenskundervisning,
Hjälp i kontakter med
myndigheter, Fotboll

Dalarnas
län

Älvdalens
kommun

Älvdalen

Dalarnas
län

Mora
kommun

Sollerön

Birgitta

Laszlo

Kent

Hedin

Svenska kyrkan
HedemoraGarpenbergs
församling

Per

Jonsson

0225-257032 per.e.jonsso Svenskak
alt 257000
n@svenskak kyrkan
yrkan.se
HedemoraGarpenbergs
församling

Organiserad caféverksamhet en gång i veckan med blandade kunder. 100
Flera ungdomar deltar i grannklubbens fotbollslag. Ideella insatser med
svenskundervisning utförd av pensionerade lärare. Hjälp med
översättning av myndighetsblanketter.

Nås
intresseförening
Svenska kyrkan

Björn

Lundin

0281-75278 bjorn.lundin Vansbro
@vansbro.se kommun

Umgänge, lära känna
lokalbefolkningen, Hjälp
med svenskundervisning,
Hjälp i kontakter med
myndigheter, Hjälp med
skjuts, Hjälp hitta bostäder,
Fotboll, Annan sport,
Teater, musik

Två fotbollsklubbar i Älvdalen är aktiva med integration. HVB-hemmet
hjälper till att skjutsa till aktiviteter. Projektetet flyktingguide/språkvän
är aktivt i kommunen. Integrationseneheten är behjälplig med
kontakter med myndigheter. HVB-hemmet erbjuder de asylsökande
musikundervisning om önskemål finns. Vid bostadsletande hänvisas
personerna till fastighetsbolaget för att ställa sig i kö.

15

Åsens SK
Älvdalens fotboll

Fredrik

Svensson

0251 31 217 fredrik.svens Älvdalens
son@alvdale kommun
n.se

Fotboll

Sollerö IF har startat upp seniorfotbollen igen efter 5 år utan lag tack
vare tillskottet av spelare från flyktingförläggningen i Gesunda. 6 km
bort.

20

Sollerö
idrottsförening

Böhlmark

0702323050 jonbohlmark Sollerö IF
@gmail.com

Vi har också beviljats medel från riksidrottsförbundet att arbeta med
metodutveckling för hur föreningslivet och i synnerhet idrotten kan vara
en första plattform att mötas på.

www.hedemorafotobll
och hedemora futsal
club

https://www.facebook.co Jon
m/solleroiffotboll

010 22 50
446

birgitta.laszlo Länsstyrelse
@lansstyrels n Dalarna
en.se

hedemorafot ?
boll@hotmail
.com

Gävleborgs Ljusdals
län
kommun

Järvsö

Hjälp med
svenskundervisning

Gävleborgs Ovanåkers
län
kommun

Edsbyn och Umgänge, lära känna
Alfta
lokalbefolkningen, Hjälp
med skjuts

Gävleborgs Ockelbo
län
kommun

Ockelbo

Svenskaundervisning, årstider, veckodagar, traditioner, klockan

Vi hyr Folkets Hus i
Järvsö. Röda
Korset är en aktör
och vi på
Studiefrämjandet
Dala Norr
ca 30 vid Gävle
Pingstkyrkan
och
varje
Centrumkyrkan
träff

Anita

Bodin

0651-16350 anita.bodin@ Studiefrämja
studieframja ndet Gävle
ndet.se
Dala Norr

Ingrid

Lundin

0271-57222 ingrid.lundin Integrationse
@ovanaker.s nheten i
e
Ovanåker

Umgänge, lära känna
Vi har både aktiviteter med frivillig sektorn och inom kommunal
lokalbefolkningen, Hjälp
verksamhet
med svenskundervisning,
Hjälp hitta praktikplatser,
utbildning, jobb, Hjälp i
kontakter med
myndigheter, Fotboll,
Annan sport, Teater, musik

Ca.130
Ebo
2015
inga
asylsöka
nde.

Idrottsföreningar
och kultur
föreningar.
Kyrkan, Abf.

Anders

Roth

Gävleborgs Sandvikens Gysinge
län
kommun

Umgänge, lära känna
lokalbefolkningen, Hjälp
med svenskundervisning,
Hjälp i kontakter med
myndigheter

35

Österfärnebo
Utvecklingsgrupp
Vuxenskolan
Abf

Amelie

Jakobsson

070-4022104 amelie.jakob samtliga
sson@abf.se

Hallands
län

Halmstads
kommun

Snöstorp,
Vallås,
Fyllinge,
Kistinge,
Skedalahed,
Broård,
Skedala,
Årnarp,
Öppinge,

Umgänge, lära känna
1. Kulturutbyte, vår svenska sång-, musik- och "lek"skatt.
lokalbefolkningen, Teater, 2. Besök av asylsökande på Hembygdsgården med rundvandring och
musik, Kultur , svensk
umgänge vid fika
historien, kontakt mellan
olika kulturer och förståelse
för livssituationer

1. 200,
2. 30

Snöstorps
Hembygdsförening
www.snostorpshem
bygd.se
tillsammans med
Halmstads
kommun samt
Röda korset i
aktivitet 1

http://www.snostorpshe Lars-Erik
mbygd.se/underhallningfor-asylsokande-paarena-hotell
http://www.snostorpshe
mbygd.se/besok-pahembygdsgarden-avasylsokande

Björklund

0705-534221 skedala44@ Snöstorps
gmail.com
Hembygdsfö
rening
(ordförande)

Hallands
län

Laholms
kommun

Laholm

Umgänge, lära känna
lokalbefolkningen, Hjälp
hitta praktikplatser,
utbildning, jobb, Fotboll,
Annan sport

75-100

Laholm utan
gränser

www.laholmutangranser. Carl Fredrik
com

Stefansson

0702069896 carl.stefanss Laholm utan
on@laholm.s Gränser
e

Jämtlands
län

Bergs
kommun

södra
Jämtlands
pastorat

Umgänge, lära känna
Vi försöker tillgodose behoven efter bästa förmåga!
lokalbefolkningen, Hjälp
med svenskundervisning,
Hjälp hitta praktikplatser,
utbildning, jobb, Hjälp i
kontakter med
myndigheter, Hjälp med
skjuts, Hjälp hitta bostäder,
Teater, musik, kläder,
integrering mm

ca 15-50 kyrkan samt
st
ideella, RK, PRO,
lokala klubbar

Mia

Wassenius

0687/555 62 maria.wasse svenska
nius@svens kyrkan
kakyrkan.se

Jämtlands
län

Bergs
kommun

Åsarna

Umgänge, lära känna
lokalbefolkningen, Hjälp
med svenskundervisning,
gudstjänst

Varieran Svenska kyrkan
de under (visst samarbete
våren 10 med Röda korset)
- 50

Per

Nilsson

0687 55576

Språkcafe i båda orterna arrangerade av Pingstkyrkan i Edsbyn och
Centrumkyrkan i Alfta

Svenskaundervisning på asylboendet. Fika med dem och svarar på
frågor de har om hur det går till här i Sverige.

Språkcafé, fotboll, kvinnogrupper, sociala aktiviteter, föreläsningar.

ÖPPEN KYRKA Kyrkan hålls öppen för alla varje onsdag mellan 1416.30. Språkcafé, umgänge och en avslutande gudstjänst. En stor del
av deltagarna har varit muslimer som även funnits med i kyrkan

150 st

anders.roth Ockelbo
@ockelbo.se Kommun

per.x.nilsson Svenska
@svenskaky kyrkan
rkan.se

Jämtlands
län

Krokoms
kommun

Krokoms
kommun

Umgänge, lära känna
lokalbefolkningen, Fotboll,
lär känna varandra och
stötta varandra

Vi är en internationell förening som har mål att hjälpa och stötta
100
varandra, lära av varandra och visa upp våra kulturer för omgivningen.
Vi anordnar aktiviteter för barn, kvinnor, familjer, män, ungdomar ibland är det utflykter, firande av högtider (svenska och utländska),
fester, svamp- och bärplockning, sport, musik, matlagning,
studiebesök etc. Många av medlemmarna har kommit hit som
flyktingar men det finns även andra invandrare och svenska
medlemmar.

Jämtlands
län

Krokoms
kommun

Alsen

Umgänge, lära känna
lokalbefolkningen, Hjälp
med svenskundervisning,
Hjälp hitta praktikplatser,
utbildning, jobb, Hjälp i
kontakter med
myndigheter, Hjälp med
skjuts, Hjälp hitta bostäder,
Teater, musik, beställning
av tågbiljetter, wIFI

Hjälp att ställa sig i bostadskö, skaffa cyklar (dåliga kommunikationer
till o från byn) Skaffa TVapparater och datorer, fixa småjobb som
sysselsättning hos privatpersoner. Låta de boende bidra med egna
aktiviteter som matlagning, dans och musik för byborna.

15-20 st Kyrkan, Alsens
(tot.
Hembygdsförening,
antal
privatpersoner i byn
boende i
byn
varierar
mellan
15 o 20
st)

Jämtlands
län

Ragunda
kommun

Bispgården Hjälp med
svenskundervisning

Hjälp med svenska för asylsökande två grupper med ideella insatser

Jämtlands
län

Strömsunds Backe
kommun

36
personer
varierar
eftersom
några
försvinn
20

Umgänge, lära känna
lokalbefolkningen, Hjälp
med svenskundervisning,
Hjälp hitta praktikplatser,
utbildning, jobb, Hjälp i
kontakter med
myndigheter, Hjälp hitta
bostäder, Medverkan i
lokala evenemang

Vi har daglig kontakt med asylsökande för utlån av gästdator och
vardaglig problemlösning på byservicekontoret.
Bedriver språkcafé en gång i veckan för asylsökande. Antal deltagare
varierar från gång till gång.
Hjälper även till med kontakter med myndigheter, ifyllnad av
ansökningar för boende m.m.
Har förmedlat ett 10-tal praktikplatser för asylsökande på byn, bl.a.
lokala ICA butiken och ett ålderdomshem.
Berättar om lokala evenemang och uppmuntrar dem att medverka och
hjälpa till när det gäller fika m.m.
Ifjol hade vi ett trädgårdsprojekt som involverade asylsökande. Vi har
även arrangerat ett par internationella knytkalas.

Krokoms
Internationella
Vänskapsförening
(KIV)

Studieförbundet
Vuxenskolan,
TJugofyra7kyrkan
och Fors
Intresseförening

https:www.facebook.com Mimi
/kiv.krokom.7
http://kivs.weebly.com/

Finnstedt

070-3973422 finnstedt@br Krokoms
edband.net Internationell
a
Vänskapsför
ening

Maria

Ericson

070 25 96
328

Annicka

Kanto

0696-100807 annicka.kant Studieförbun
o@sv.se
det
Vuxenskolan

Bergström

0624-10169 fjallsjoframtid Utvecklingsg
@backe.nu ruppen
Fjällsjö
Framtid

Utvecklingsgruppen http://backe.nu/sv/halsotr Linnea
Fjällsjö Framtid
adgarn/tack-hjalpen
http://backe.nu/sv/article/
sprakcafe-i-backe
http://backe.nu/sv/article/
internationellt-knytkalas0
http://backe.nu/sv/article/
konstutstallningen

mariaericson privatperson
@bredband2
.com

Jämtlands
län

Östersunds Östersund
kommun

Teater, musik

The Rockin Pots arrangerar körsång på flyktingförläggningen i Grytan
utanför Östersund. Genom att integrera kören på förläggningen med
befintliga svenska körer, har vi nått fantastiska resultat såsom
Körsång är vetenskapligt bevisad friskvård och att det verkligen
fungerar har vi fått bekräftat. Flera av deltagare har spontant berättat
för oss att de slutat med antidepressiva mediciner och sömntabletter
sedan de börjat sjunga.
Deltagarna lär sig svenska. Asylsökande har inte rätt till SFI, därför blir
detta för många den enda svenska undervisningen.
Deltagarna får ett kontaktnät och svenska vänner. Det har lett till att
flera personer har fått jobb, praktikplatser och boende redan innan de
fått asyl. Detta kapar tiden otroligt mycket för att ta sig in i svenska
samhället.
Kören blir en meningsfull aktivitet som återkommer varje vecka och får
de asylsökande att tänka på annat än sin situation för en stund. Kören
bygger också broar mellan olika kulturer och nationaliteter.
Kören har blivit nationellt känd efter framträdanden med Tomas Ledin
på Storsjöyran och i Globen. Vårt mål är nu att sprida detta koncept
vidare ut i landet och vi är intresserade av att komma i kontakt med
alla som skulle kunna tänkas att hjälpa oss med detta!

Mellan The Rockin Pots,
20-100 Jämtlands
per träff musikskola, Hej
Främling,
Hagströms
musikskola

www.therockinpots.se
Jonas
http://www.tv4play.se/pro
gram/nyhetsmorgon?vid
eo_id=3192853
http://www.tv4play.se/pro
gram/nyheterna?video_i
d=3192816
http://www.svt.se/nyheter
/regionalt/jamtland/gryta
nkor-sjunger-med-ledin
http://sverigesradio.se/si
da/artikel.aspx?programi
d=78&artikel=6207930
http://sverigesradio.se/si
da/artikel.aspx?programi
d=78&artikel=6221724
http://sverigesradio.se/si
da/artikel.aspx?programi
d=78&artikel=6223267
http://www.ltz.se/kultur/m
usik/tomas-ledin-sjungermed-kor-for-nyanlandafran-grytan
http://www.arbetarbladet.
se/noje/musik/ledin-ifuruvik-sista-chansen-attuppleva-migpaett-bra-tag
http://www.expressen.se/
noje/ledin-upptrader-medflyktingkor-roligt/
http://sverigesradio.se/si
da/artikel.aspx?programi
d=1637&artikel=6209870
http://www.op.se/jamtlan
d/ostersund/grytankorensjunger-pa-yrans-storstascen
http://www.op.se/jamtlan

Hagström

070-636 00
48

jonas@hagst Hagströms
romsmusiksk musikskola
ola.se
och Idiella
Föreningen
The Rockin
Pots

Jämtlands
län

Krokoms
kommun

Nälden

Umgänge, lära känna
lokalbefolkningen, Hjälp
hitta praktikplatser,
utbildning, jobb, Hjälp med
skjuts, Fotboll, Annan
sport, Teater, musik, baka
och aktivitetshelg

Internationell aktivitetshelg 4-6 september 2015. Fotbollsträning i byn 35-100
sporthall, hjälptränare till barn- och ungdomslagen, bakat tunnbröd,
kollat på ÖFK match, informationsträffar 2 ggr per år om föreningen
och aktiviteter som finns att göra i byn. Köpt in lånehockeyutrustningar.

Näldens IF (Hej
främling! Nälden),
Näskotts
församling,
Näldens byalag

P4 Jämtland
Integrationsarbete i
Nälden hyllas

Tove

Hestner

070-3721372 tovehestner Näldens IF
@gmail.com

Johan

Fingal

0701715000 johan.fingal Folkuniversit
@folkunivers etet
itetet.se

Louhichi

048633133

SVT Mittnytt
Succé för integration i
Nälden
BBC radio
Ulrika i engelsk radio
Aftonbladet
Här är byn som
välkomnar alla med
fotboll och bakning
Lilla byn Nälden hyllar
alla sina invånare
Expressen
Välkomnar flyktingar
med aktiviteter för alla
ÖP
”Hej Främling” i Nälden
väcker uppmärksamhet
– i England
Hela världen bjuds in till
Näldens aktivitetshelg för
integration
Hej Främlings
aktivitetshelg i Nälden
blev en succé
LT
Hallå där Ulrika Ring,
ordförande för Näldens
IF
Succé för
vänskapssatsning i

Jönköpings Värnamo
län
kommun

Smålandsst Hjälp med
enar
svenskundervisning

Kalmar län Torsås
kommun

Söderåkra,
Torsås

Undervisning i svenska för asylsökande på boende i Smålandsstenar

Umgänge, lära känna
Samordning kring asyl och asylboendet, mentorskapsprojekt samt
lokalbefolkningen, Hjälp
övriga frivilliga sociala insatser.
med svenskundervisning,
Hjälp hitta praktikplatser,
utbildning, jobb, Hjälp i
kontakter med myndigheter
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Folkuniversitetet i
samarbete med
asylboendet i
Smålandsstenar.
Undervisningen
arrangeras i
Torghusets lokaler.

100

Olika föreningar
såsom Rädda
barnen samt
fotbollsföreningar
samt företag

torsas.se/mentorskap
Alexander
Friendship café i
Söderåkra (FB)
Människor Emellan (FB)

alexander.lo Torsås
uhichi@torsa kommun
s.se

Kalmar län Mörbylånga Färjestaden Umgänge, lära känna
kommun
lokalbefolkningen, Hjälp
med svenskundervisning,
Teater, musik

Fika, caféer, klädutlämning, lek med barn, skapande verkstäder.
Kulturfest

Ca 200

Tillsammans Öland Facebooksidan
Löst
(nytt nätverk)
"Tillsammans Öland"
Medvandrarna.
Detta är ett löst
sammanhållet nätverk
med stort engagemang,
men utan traditionella
strukturer.
Kontaktuppgifter lämnas
där.

Norrbottens Kalix
län
kommun

Morjärv

Umgänge, lära känna
lokalbefolkningen, Hjälp
med svenskundervisning,
Hjälp hitta praktikplatser,
utbildning, jobb, Hjälp i
kontakter med
myndigheter, Hjälp med
skjuts, Fotboll

Vi är ett antal frivilliga som hjälper våra nyanlända asylsökande med
kläder som vi samlat in och kontakter med myndigheter, läkare
tandläkare osv.
Dessutom har vi svenskundervisning två gånger per vecka i form av en
studiecirkel via ABF.

4
Morjärvs Framtid ek
familjer förening
med
Morjärvsrevyn
totalt 23
personer

Norrbottens Bodens
län
kommun

Bodens
kommun

Umgänge, lära känna
Vår förening erbjuder både praktik, jobb och även hjälp till skolor. Vi
lokalbefolkningen, Hjälp
har ca 30 från Eritrea hos oss
med svenskundervisning,
Hjälp hitta praktikplatser,
utbildning, jobb, Hjälp i
kontakter med
myndigheter, Hjälp med
skjuts, Hjälp hitta bostäder,
Teater, musik,

30

Närradion Boden
Qultur och
Mediaföreningen

facebook Snabelhuset

Norrbottens Bodens
län
kommun

boden

Umgänge, lära känna
Vi visar de olika vägarna det finns för att nå olika möjligheter
lokalbefolkningen, Hjälp
med svenskundervisning,
Hjälp hitta praktikplatser,
utbildning, jobb, Hjälp i
kontakter med
myndigheter, Hjälp med
skjuts, Hjälp hitta bostäder,
Teater, musik

20

Qultur occh
Mediaföreningen
med flera
föreningar under
denna förening

Norrbottens Arvidsjaurs
län
kommun

Arvidsjaur

Umgänge, lära känna
Det är olika aktiviteter som den unge deltar i efter intresse, behov och
lokalbefolkningen, Hjälp
etnicitet.
med svenskundervisning,
Hjälp hitta praktikplatser,
utbildning, jobb, Hjälp i
kontakter med
myndigheter, Hjälp med
skjuts, Hjälp hitta bostäder,
Fotboll, Annan sport,
Teater, musik

40

IFK Arvidsjaur
Svenska Kyrkan
Kulturskolan
Vollyboll, basket,
gymmet, badhuset
Ungdomsgården

Nätverk

Info@hotmai Tillsammans
l.se
Öland och
medvandrarn
a

Evert

Nilsson

0706250290 evert.nilsson Morjärvs
@telia.com Framtid

Marie-Anne

Björn

0703114488 mabjorn@ho Qumf
tmail.com

Enbart facebook sök på Marie-Anne
Snabelhuset eller Qultur
och Media

Björn

0703114488 mabjorn@ho HSSL
tmail.com
Norrbotten

Persdotter

0960-15846 margareta.p Arvidsjaur
ersdotter@ar Kommun
vidsjaur.se

Margareta

Norrbottens Kalix
län
kommun

Morjärv

Umgänge, lära känna
Vi försöker ge våra nya Svenskar en bra start där dom kan vara med
lokalbefolkningen, Hjälp
och påverka sin och andras situation i bygden, allt för att skapa
med svenskundervisning, trygghet och ett fortsatt liv på Norrbottens landsbygd
Hjälp hitta praktikplatser,
utbildning, jobb, Hjälp i
kontakter med
myndigheter, Hjälp med
skjuts, Hjälp hitta bostäder,
Annan sport, Teater, musik

27

Norrbottens Arvidsjaurs
län
kommun

Västra

Umgänge, lära känna
lokalbefolkningen, Hjälp
hitta praktikplatser,
utbildning, jobb, Hjälp i
kontakter med
myndigheter, Hjälp med
skjuts, Hjälp hitta bostäder,
Annan sport, Teater, musik

Guidade turer för nyanlända i Arvidsjaur för att lära känna sin ort och
0
befolkning. Gratis teaterbiljett som välkomstpresent. Hjälpen med
kontakter med myndigheter mm sköts av flyktingmottagningen i
kommunen. Vi har en praktiksamordnare i kommunen som sköter all
hjälp med att finna praktikplatser och Arbetsförmedlingen är den aktör
som arbetar med att hitta utbildning och jobb. Lärcentrum har varit
med och hjälpt till vid Moccs-kurser. Det är flyktingmottagningen som
skjutsat till och från olika aktiviteter så som pimpelfiske och utflykt utan
för orten.

PRO, Morjärvs
Facebook, ett flertal
framtid ek.för,
sidor, sök på Morjärv
Morjärvs
sportklubb,
Morjärvs revyn,
Morjärvs folketshus
förening, Morjärvs
byarnas
utvecklingsförening,
Morjärvs Rock &
Blues, Kalix
pastorat
Än så länge ingen
förening eller
organisation som är
uttalat engagerad.

Lars

Bergström

073-0382311 lars_bergstro Hela Sverige
m@tele2.se ska leva
Norrbotten

Sofia

Johansson

0960-16505 sofia.johanss Kommun
on@arvidsja
ur.se

0451267235 ewa.wendt@ Kommun
hassleholm.s
e

Skåne län

Hässleholm Vittsjö
s kommun

Umgänge, lära känna
lokalbefolkningen, Hjälp
med svenskundervisning,
Hjälp i kontakter med
myndigheter, Hjälp hitta
bostäder, Fotboll

Mötesplats med medborgarkontor. Resursgrupp med frivilliginsatser av 150
allehanda slag.

Lions
Rotary
Kyrkorna
kommunen

Ewa

Wendt

Skåne län

Malmö
kommun

Hjälp med
svenskundervisning,
Teater, musik

Träning/stöd i svenska språket via musikskapande för
ensamkommande flyktingbarn.

Studiefrämjandet

Margareta

Clare'n

Skåne län

Kristianstad Oppmanna- Umgänge, lära känna
s kommun Vånga
lokalbefolkningen, Hjälp
hembygdsfö med svenskundervisning
rening

Skåne län

Ängelholms Munka
Umgänge, lära känna
kommun
ljungby,
lokalbefolkningen
Tåssjö
förssmlingar

Sofielund

En grupp i Oppmanna-Vånga hembygdsförening har alltsedan 2012
deltagit i NAD - Nätverk, Aktivitet, Delaktighet i samverkan med
Nätverket Idéburen sektor Skåne och Arbetsförmedlingen i
Kristianstad. Vi tar emot två kvinnor per termin och träffar dem ca åtta
gånger. Vi gör studiebesök, hemma-hos-aktiviteter och kommer
kvinnorna nära. Vi samarbetar med Urbana hembygdsgården i
Kristianstad och efter vårt Leaderprojekt 2010-2012 Mötesplatser
Näsby-Oppmanna-Vånga har vi kontakter och samarbeten med flera
kulturföreningar i långsiktiga möten. Just nu samarbetar vi i
Framtidsveckan för hållbar utveckling i Kristianstads kommun.

10

I NAD
som vi
kallar
social
språkträ
ning
träffar vi
två
kvinnor
åt
gången.
Vi
medverk
ar i
Alla nyanlända är välkomna på våra träffar som handlar om
Vet ej.
hembygden förr och nu. Vi har inga aktiviteter som vänder sig direkt till Än så
nyanlända.
länge
har
ingen
kommit.

Oppmanna-Vånga
hembygdsförening
som samarbetar
med Fritidsgården,
PRO, Scouterna
och företag som
ingår i vår
Nässelslinga.

Munka-Ljungby o
Tåssjö
hembygdsförening

www.hembygds.se/oppm Solvig
anna-vanga
Framtidsveckan 2015
Kristianstads kommun

Christina

Margareta.Cl Studiefrämja
aren@studie ndet Malmö
framjandet.s
e

Oredsson

044-99046,
0705 21 79
44

solvig.04499 Oppmanna046@telia.co Vånga
m
hembygdsför
ening

Eliasson

0431-455229 familjen.elias Munkason@telia.co ljungby o
m
Tåssjö
hembygdsför
ening

Skåne län

Ängelholms Bassholma
kommun

Umgänge, lära känna
Marknader, Café.
lokalbefolkningen, Fotboll, Vi äger en fastighet som vi har olika aktiviteter i.
Annan sport, Teater, musik Egen fotbollsplan och gymnastiksal.

Skåne län

Hässleholm Hässleholm Hjälp med
s kommun / Tyringe
svenskundervisning

Språkcafé, samtalsgrupper. Svenskundervisning
ca 80Vi håller på att starta upp fler aktiviteter på asylboende, men det är inte 100
helt klart i dagsläget. Om några månader vet jag mer om vad som
pågår.

Skåne län

Örkelljunga Värsjö
kommun

Årliga byfester där permanentboende och fritidsboende är inbjudna att
deltaga för att mötas. Förra året bjöd 9 av de 12 nationaliteterna på
mat från sina hemländer. Värsjö Byalag stod för alla kostnader.
Evenemanget besöktes av 160 personer - byn har 110 invånare.

0 - det
Värsjö Byalag
finns inte
något
asylboen
de i byn

Skåne län

Höganäs
kommun

Språkcafè i samarbete med svenska kyrkan
Sportskola - prova på verksamhet med lokala föreningslivet
flyktingguide - upprätta informationsdokument som bygger på
önskemål från flyktingar
Jobbmatcha - skapa praktikplatser tillsammans med näringslivet

150

Svenska kyrkan
Höganäs bollklubb
Rotary
KomMed
m.fl

Stockholms Stockholms Stockholms Umgänge, lära känna
län
kommun
län
lokalbefolkningen, Hjälp
med svenskundervisning,
Hjälp hitta praktikplatser,
utbildning, jobb, Hjälp i
kontakter med
myndigheter, Teater,
musik, Studiecirklar
samhälle och svenska

Studiecirklar för asylsökande i Svenska och samhällsfrågor,
matlagning, svensk historia, teater,dans, musik, sång Föräldrafrågor,
Älskade barn, Fånga kraften demokrati utbildning för unga

5000

Rädda barnen ett
hundratal etniska
föreningar och
andra
organisationer

Stockholms Sundbyberg Hela landet. Teater, musik
län
s kommun Eftersom en
tvingas välja
län och
kommun blir
det fel.. Vi
arbetar
nationellt

Friteatern har spelat på flyktingförläggningar och i andra lokaler där
nyanlända och svensktalande har kunnat förundras, förvånas, roa sig
och vara tillsammans under samma föreställning. "Den vackraste visan
om livet självt... med Schäfern, Sprätten och Flugan" spelas för alla på
lika villkor oavsett vilket modersmål en har.

Ett
hundrata
l per
tillfälle

Det kan vara
integrationsenheten
, byalag,
socialförvaltning,
kulturförvaltning,
bygdegårdsförening
, teaterförening
m.fl...

Umgänge, lära känna
lokalbefolkningen

Höganäs
Umgänge, lära känna
centralort
lokalbefolkningen, Hjälp
med omnejd med svenskundervisning,
Hjälp i kontakter med
myndigheter, Fotboll

0

Tåssjö byalag

Röda Korset,
Rädda Barnen
studieförbund

www.tassjobyalag.se

Ulf

Josefsson

Birgitta

Lantz

www.hembygd.se/varsjo Stephan

0431-434101 tassjobyalag Tåssjö
@gmail.com byalag

lantz46@gm Röda Korset
ail.com

Swärd

0707477110 stephan.swa Värsjö
erd@tele2.s Byalag
e

Bromèe

042/337379

susanne.bro socialförvaltn
mee@hogan ingen,
as.se
ekonomioch
flyktingenhet
en

http://www.studieframjan Anna
det.se/Hitta-dittintresse/Miljo-samhalle/Manniska-samhalle/
http://www.studieframjan
det.se/Stockholmslan/Hitta-dittintresse/Miljo-samhalle/Foraldrar-barn/Alskade-barn/

Hammar

085553522

anna.hamma Studiefrämja
r@studiefra ndet
mjandet.se Stockholms
län

www.friteatern.se
Eva
Se under Våra
föreställningar
Den vackraste visan om
livet självt

Janstad

0705433143 skattungbyn. Friteatern på
friteatern@te turné
lia.com

Susanne

Stockholms Sundbyberg Kontor i
Teater, musik
län
s kommun Skattungbyn
, Dalarna
och i
Sundbyberg
. Turnerar i
hela landet,
byar och
tätorter.

Flera flyktingförläggningar, bibilotek och skolor har arrangerat
100 per
Friteaterns familje- eller skolföreställning "Den vackraste visan om livet föreställ
självt... med Schäfern, Sprätten och Flugan". Alla förstår och hänger
ning
med eftersom ingen behöver kunna något särskilt språk för det. Barn
och vuxna från olika etnisk bakgrund kan skratta, förundras och
förvånas under föreställningens gång, på lika villkor. En total succé.

integrationsenehter,
utvecklingsgrupper,
bygdegårdar,
flyktingboenden privata eller
kommunala,
kulturförvaltning,
socialförvaltning
m.fl.

facebook: friteatern på
Friteatern
turné
Eva
Där presenterar vi
fortlöpande all
verksamhet alltså inte
bara det som rör denna
verksamhet. För infoblad
om föreställningen
hänvisas till
kontaktpersonen eller
Scenkonstportalen.se
sök på Friteatern eller
pjäsens titel.

Janstad

070-543 31
43

Stockholms Stockholms Stockholms Umgänge, lära känna
län
kommun
län
lokalbefolkningen, Hjälp
med svenskundervisning,
Hjälp hitta praktikplatser,
utbildning, jobb, Hjälp i
kontakter med
myndigheter, Teater,
musik, studiecirklar i
svenska och
samhällsfrågor

studiecirklar i svenska och samhällsfrågor med ca 100 volontärer vilket
kan innehålla verksamheter inom musik konst,teater, dans, svenska,
samhällskunsksp , matlagning sång svensk historia osv samt
studiecirklar och kulturarrangemang i samarbete med etniska
föreningar.
föräldrautbildningar

migrationsverkets
flykting boenden i
södra Stockholm.
ca 150 etniska
föreningar i
Stockholms län,
volontärer

www.studieframjandetsto Anna
ckholmslan.se

Hammar

0855535222 anna.hamma Studiefrämja
r@studiefra ndet
mjandet.se Stockholms
län

Stockholms Stockholms Stockholm
län
kommun

Hjälp med
svenskundervisning, Hjälp
hitta praktikplatser,
utbildning, jobb,
Datakunskap, Starta eget

Vi har jobbat med målgrupp nyanlända/ej flyttningar och
ca 200
hjälpverksamhet handlade om konersation i svenska och datakunskap.
Speciellt område: arbetsmarknadsorientering, dvs hjälp att ta beslut att
ändra yrke, välja ny utbildning eller komplettera utbildning från
hemländer utifrån prognoser och via möten med goda ex.
Inom projektet "Affärsnätverk för potentiella nyanlända företagare"
genomförde vi ett antal aktiviteter enligt ansökan med bidrag från
MUCF.
Kompetenshöjande och kontaktskapande aktiviteter med tema
arbetsmarknad och företagande.
En av författarna till skriften "Arbetsmarknad för nyanlända " på
uppdrag av RRC Sthlm län.
En av författarna i skriften "Affärsstödstruktur för nyanlända potentiella
företagare.

RRC Sthlm län,
lokala föreningar
från länder f.d
Sovjet Union,
Companion, Hela
Sverige ska leva
Sthlm län,
kvinnogrupper.

Hemsida www.berus.se Larissa
uppdateras ej med
aktuellt material och
aktiviteter pga
trygghetsfrågor, infobrev
skickas till ca 500
personer i nätverket.
Projekt "Affärsnätverk
potentiella nyanlända
företagare avslutades i
augusti och hemsida
anny.nu uppdateras inte
i samma utsträckning,
samt en del material
togs bort pga föråldrad
information.

Godlewski/T 0761937546 larissa_god RC Berus
chijevskaia
@hotmail.co
m

Stockholms Nykvarns
län
kommun

Umgänge, lära känna
Flera aktiviteter är under uppstart.
lokalbefolkningen, Hjälp
med svenskundervisning,
Hjälp hitta praktikplatser,
utbildning, jobb, Hjälp med
skjuts, Fotboll

Nykvarn

Stockholms Stockholms Södermalm Schack
län
kommun

500 4000
asyl
sökande
och
nyanländ
a

10-30

Våra medlemsklubbar tar emot asylsökande i sin normala verksamhet. Vet ej
Vi har funderat på att försöka bidra på ett mer aktivt sätt. Kanske
genom att ha en mer uppsökande verksamhet eller genom att
tillsammans med någon myndighet driva något riktat projekt för
asylsökande.

Kyrkan, Rotary,
flera föreningar på
ingång, ex
PRO/SPF, Lions,
Röda korset

Katarina

Stockholms
www.stockholmsschack. Jonas
Schackförbund och se
ett att fåtal
schackklubbar

skattungbyn. Friteatern
friteatern@te
lia.com

Ljungkvist

08-55501084 katarina.ljun Nykvarns
gkvist@nykv kommun
arn.se

Sandbom

08-669 36 54 stockholms.s Stockholms
chackfrbund Schackförbu
@telia.com nd

Uppsala län Uppsala
kommun

Rasbobygde Umgänge, lära känna
n
lokalbefolkningen

landsbygdsdag för nya indvandrare
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SIU, Hela Sverige
ska leva Uppsala
län, Stavby
bygdegård

Uppsala län Enköpings
kommun

Fjärdhundra Umgänge, lära känna
lokalbefolkningen, Hjälp
med svenskundervisning,
Fotboll, Annan sport,
Teater, musik, Läxhjälp,
träffpunkt, kläder

Aktiviteter öppna för alla, för att främja integration:
Allmän fotboll ett par timmar en kväll i veckan.
Vi planerar för öppet hus en kväll i veckan, som en träffpunkt med
läxhjälp och umgänge.
Konstpedagog finns, studiecirkel planeras.
Kläder för det akuta behovet samlas in.
Prova-på-aktivitet för olika idrotter planeras, för pingis redan bokad på
jullovet.
Ridning och häst-samvaro till viss del påbörjad.

50

Fjärdhundra
sportklubb
Fjärdhundraland
ekonomisk förening
Svenska kyrkan
Fritidspolitiker
Många
privatpersoner

Västerbotte Storumans
ns län
kommun

Storuman

Umgänge, lära känna
lokalbefolkningen, Ge
kläder, leksaker, möbler
mm

Har fadderfamiljer vi träffar regelbundet. Äter middag, går till lekparken 5
etc.

Västerbotte Umeå
ns län
kommun

Hela
Umeåregion
en inkl
kommunern
a Vindeln,
Vännäs,
Nordmaling,
Robertsfors
och
Bjurholm

Umgänge, lära känna
lokalbefolkningen, Hjälp
med svenskundervisning,
Hjälp hitta praktikplatser,
utbildning, jobb, Hjälp i
kontakter med myndigheter

Studiefrämjandet i Umeåregionen har på olika sätt arbetat under
många år med målgruppen nyanlända. Nyanlända på orten fick bl a
möjlighet att lära sig om det svenska samhället, arbetsmarknaden,
delta i datakurser och språkundervisningen. Studiefrämjandet har
"grön" profil med natur och miljö i fokus och en hel del aktiviteter med
nyanlända hade fokus på naturupplevelserna som t.ex. odling,
nernaturguider, utflykter till naturen, svamp- och bärplockning mm. En
hel del sociala aktiviteter anordnades också.

Västerbotte Skellefteå
ns län
kommun

Lövånger,
Jörn,
Boliden,
Bureå,
Byske,
Skellefteåha
mn

Umgänge, lära känna
På olika orter runt om i Skellefteå kommun bedrivs verksamhet riktad
lokalbefolkningen, Hjälp
till asylsökande, primärt handlar det om samhällsinformation och
med svenskundervisning, grundläggande svenskaundervisning.
Hjälp hitta praktikplatser,
utbildning, jobb, Hjälp i
kontakter med
myndigheter, Hjälp hitta
bostäder, Fotboll, Teater,
musik, samhällsinformation

Västerbotte Norsjö
ns län
kommun

Centralorten Umgänge, lära känna
lokalbefolkningen, Hjälp
med svenskundervisning,
Fotboll, Annan sport

"Vän i Norsjö" är en grupp som försöker sammanföra invandrare och
Norsjöbor.
Norsjö IF engagerar många inom fotbollen. Norsjö volley håller på med
vollyboll där invandrare deltar.
Norsjö Pingisklubbb försöker få in invandrare i pingisen. Vuxenskolan
och ABF stöttar läxläsning för invandrare och anordnar studiecirklar.
Svenska Kyrkan har öppenförskola för föräldrar och barn. "Hjälpande
händer" tar emot praktikanter i sitt biståndsarbete. Pingstkyrkan
engagerar invandrare i sin verksamhet.

Västerbotte Sorsele
ns län
kommun

sorsele

Mångkulturellt cafe. startar nu i veckan. vuxenskolan med
arbetsmarknadsenheten startar detta

Umgänge, lära känna
lokalbefolkningen

Birgitta

https://www.facebook.co Lotta
m/groups/408041905911
846/
Sluten grupp:
https://www.facebook.co
m/groups/545120418974
912/?fref=ts

Elfving

0702994222 birgitta@lbru Hela Sverige
ppsala.se
ska leva
Uppsala län

Nenzén

070-5142564 lotta@hastkr Privatperson/
aftfjardhundr Fjärdhundral
a.se
and
ekonomisk
förening

En privatperson tog
initiativet till
fadderverksamhete
n.
Vet ej namnet.
Anger mig själv
som kontaktperson
Studiefrämjandet i
Umeåregionen,
kommunerna,
ideela krafter m fl.

Lina

Forsebrant

Luka

Anic

073 903
9820

luka.anic@st Studiefrämja
udieframjand ndet i
et.se
Umeåregion
en

I
Skellefte
å
kommun
bor ca
1300
asylsöka
nde
utspridd
a på
olika
orter. Av
de har
uppskatt
40

Skellefteå kommun,
Svenska kyrkan,
EFS, Röda Korset,
Bilda, SVS,
Medborgarskolan,
Jörns
Samhällsservice,
Magnasylerna,
Änkans Skärv,
Frälsningsarmeén,
MigrationsMödrar,
Skellefteå Kommun
etc

Anna-Klara

Granstrand

0910-73 46
28

annaSkellefteå
klara.granstr kommun
and@skelleft
ea.se

Svenska Kyrkan
Hjälpande händer
Pingstkyrkan
Vän i Norsjö
Vuxenskolan
ABF
Norsjö IF
Norsjö Volley
Norsjö Pingisklubb

Kennet

Johansson

0918-14103 kennet.johan Norsjö
sson@norsjo Kommun
.se

vet ej ,
men 20
st
inbjudna
av våra
nyanländ

vuxenskolan och
volontärer i
samarbete med
arbetsmarknadsenh
eten

jessica

holmgren

0703613811 jessica.holm arbetsmarkn
gren@sorsel adsenheten
e.se

50+

forsebrant@ ingen
hotmail.com

Västerbotte Bjurholms
ns län
kommun

centralområ Umgänge, lära känna
det
lokalbefolkningen, Hjälp
med svenskundervisning,
Hjälp hitta praktikplatser,
utbildning, jobb, Hjälp i
kontakter med
myndigheter, Fotboll

Språkvänner
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studieförbund
kyrkan

Annika

Lumme

070-2168590 annika.lumm kommun
e@bjurhom.
se

Västernorrl Sundsvalls
ands län
kommun

Stöde

Umgänge, lära känna
lokalbefolkningen, Hjälp
med svenskundervisning,
Hjälp hitta praktikplatser,
utbildning, jobb, Hjälp i
kontakter med
myndigheter, Hjälp med
skjuts, Hjälp hitta bostäder,
Fotboll, Teater, musik

Svenskaundervisning, klädutdelning, stickcafé för kvinnor, hembesök,
internationell buffé på nationaldagen, Stöde IF fotboll för barn och
vuxna, musik och dans på nationaldagen, firande av uppehållstillstånd,
musik och dans på gudstjänster i Bethel, barn som är med i enkel
teater på gudstjänster, hjälp med kontakter för att hitta praktikplatser,
jobb och bostäder, hjälp att förstå myndighetspapper, hjälp med intyg i
vissa fall.

Samman
lagt ca
50-60
olika
individer.
En del är
med i
flera
saker.

Equmeniakyrkan
Bethel
Stöde församling
Stödebygden
företag och
föreningar i
samverkan
Stöde If
Stöde form

Bodil

Eriksson

070-7147989 eriksson.bodi Equmeniakyr
l@gmail.com kan Bethel
och
Stödebygden
företag och
föreningar i
samverkan

Västernorrl Kramfors
ands län
kommun

Nordingrå

Umgänge, lära känna
lokalbefolkningen, Hjälp
med skjuts, Konst,öppen
verkstad

Projektet heter Konsten som mötesplats, och innefattar bl.a. öppna
200
verkstäder i Nordingrå Konstnärsverkstads lokaler, samt föreläsningar
om konst av svenska och utlandsfödda konstnärer (med tolk),
studiebesök på viktiga institutioner etc. Vi har även kurser i specifika
metoder för intresserade, i tex screentryck och boktryck. I projektet
drivs även "Volontära bilkåren" som kopplar samman människor som
har bil och kan skjutsa till våra aktiviteter, och asylsökande och
nyanlända som behöver skjuts. En grundtanke är att alla aktiviteter är
öppna för alla intresserade. Det är alltså inte ett integrationsprojekt
som riktar sig enbart mot nyanlända, utan handlar om att alla
människor på platsen ska hitta varandra och hitta en gemensam grund
att bygga vidare på.

Järnsta
jarnstakultur.se
Kulturförening
Nordingrå
Konstnärsverkstad
Myller Kultur &
Händelser
Ekonomisk förening
Kramfors Kommun
Nordingrå
Församling

Annikka

Kronlid
Arvidsson

0700280558 annikka_arvi Järnsta
dsson@hot Kulturförenin
mail.com
g

www.bethel.se

Västernorrl Örnsköldsvi Björna,
ands län
ks kommun Långviksmo
n,
Mellansel,
Björna och
Gideå

Umgänge, lära känna
På alla dessa asylorter jobbar man med aktiviteter - enstaka och varje ca 300
lokalbefolkningen, Hjälp
vecka - för att man skall få en bra start i Sverige.
med svenskundervisning,
Hjälp hitta praktikplatser,
utbildning, jobb, Hjälp i
kontakter med
myndigheter, Hjälp med
skjuts, Hjälp hitta bostäder,
Fotboll, Annan sport,
Teater, musik, middagar,
kaffe

nätverk på de olika www.ornskoldsvik.se
orterna - samfund, sök på asyl
idrottsföreningar,
samhällsföreningar,
pro

Lena

Finne
Jansson

0660-88125 lena.finne.ja Örnsköldsvik
nsson@orns s kommun
koldsvik.se

Västernorrl Kramfors
ands län
kommun

Hjälp med
svenskundervisning

Föreningen
Stenskolan och
studieförbundet
NBV

Eva

Tånneryd

1612-14 000 eva.tanneryd NBV
@nbv.se
Mittsverige

Bollstabruk

Prata-svenska-grupper måndag och onsdag 14:30-17:00
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Västernorrl Kramfors
ands län
kommun

Västernorrl Kramfors
ands län
kommun

Nordingrå

noraström

Umgänge, lära känna
lokalbefolkningen, Hjälp
med svenskundervisning,
Hjälp hitta praktikplatser,
utbildning, jobb, Hjälp i
kontakter med
myndigheter, Hjälp med
skjuts, Hjälp hitta bostäder,
Fotboll, Annan sport,
Teater, musik,
Utflykter:Motion&Integratio
n i kombination

Matlagning och sömnad med kvinnor och män separat respektive
ihop.

Hjälp med
svenskundervisning, Annan
sport, barnverksamhet,
hantverk, brödbak

Vi är volontärer utan förankring i speciell förening. ABF hyr in sig på
församlingsgården till 6 svenskapratgrupper, asylboendet betalar
lokalkostnad för pingism de erhåller även lokal till kvinno/barngrupp,
församlingen låna ut lokal till barnversamhet, Klädinsamling

100

Svenska kyrkan,
EFS, NSK, HKH
sportklubbar,
Kusthallen
sporthall, SPF &
PRO i Nordingrå,
Kulturförening
Myller,
Nordingråskolan,
Röda Korset
Nordingrå, m.fl.

https://www.facebook.co Anette
m/groups/840716152629
239/?fref=ts Nordingrå
Flyktingråd

Lundkvist

0703-46 62
35

ca 100
samman
lagt i
olika
grupper

ABF, kyrkan och
volontärerna är
främst
privatpersoner i
samarbete med
asylboendets
Långviksmon

Facebook - Noraströms
Flyktingråd

Monica

Ärjes

0730209190 monidack@g ingen
mail.com

Teori & praktik: Allemansrätt, sop&skräp-kultur, Trafikvett, Kultur: eget
skapande, museibesök, konstverkstad etc, Matlagning m.m.

anette.lundk Svenska
vist@gmail.c kyrkan i
om
Nordingrå
församling

Västernorrl Örnsköldsvi Långviksmo Umgänge, lära känna
Wollyboll, Internationellmiddag, Svenskaundervisning 2ggr/v,
ands län
ks kommun n
lokalbefolkningen, Hjälp
Sällskapskvällar med spel m.m
med svenskundervisning,
Hjälp hitta praktikplatser,
utbildning, jobb, Hjälp i
kontakter med
myndigheter, Annan sport,
Tolkning av gudstjänster

15-40
beroend smissionsförsamlin
e på
g
aktivitet

Kenneth

Nilsson

070-7261232 kenneth.r.nil Missionskyrk
sson@gmail. an
com
Långviksmon

Västernorrl Sollefteå
ands län
kommun

Undrom,
Sollefteå

ca 100
erbjuds

Maria

Lidmark

070-3127353 maria.lidmar Studiefrämja
k@studiefra ndet Avd
mjandet.se Västernorrla
nd

Västernorrl Sollefteå
ands län
kommun

Övergripand Allmän fritidsverksamhet
ei
kommunen

Fritidsgårdsverksamhet samt fritidsverksamhet riktad till målgruppen,
tjejgrupp

Ove

Hillbom

0620682532 ove.hillbom sollefteå
@solleftea.s kommun
e

Västmanlan Kungsörs
ds län
kommun

Kungsörs
kommun

En projektansökan (Gröna Lösningar) lämnades in men avslogs
(KSLA). Syftet var att hitta praktikplatser&språkpraktik/möjlighet till
arbete för ensamkommande barn samt unga/unga vuxna (inkluderade
även svenska unga) i ett samarbete med de gröna näringarna lokalt.
Ett mål var också att utbilda arbetskraft till flera av de Gröna
Näringarnas sysslor.
Skulle innehålla utbildning och ersättning till "de gröna näringarna".
Projektet anses intressant trots avslag så kommunen och
samordningsförbundet vill arbeta vidare med detta. Ett möte kommer
att hållas i andra halvan av oktober för att nysta vidare i frågan. En
omorganisation har gjort att mötet hålls så sent trots att beslutet om
avslag kom i juli.
OBS att projektet INTE rullar ännu!!!

Umgänge, lära känna
lokalbefolkningen, Hjälp
med svenskundervisning,
Föräldrastödutbildning

Umgänge, lära känna
lokalbefolkningen, Hjälp
med svenskundervisning,
Hjälp hitta praktikplatser,
utbildning, jobb

Svenskundervisning
Matlagning/ bakning
Måla
Handarbete
Sång
Föräldrastödmaterial "Älskade barn"

Studiefrämjandet,
ideella ledare från
närområdet,
utbildade
cirkelledare i
föräldrastödmaterial
et
cirka 40 Junsele lokala råd,
fritidsgården,
ideella personer
Cirka 30
personer
per år i 3
år

Hushållningssällska Obs - inget projekt finns Agneta
pet
just nu! Arbete pågår för
LRF regionalt &
att få till det!
lokalt
Samordningsförbun
det Västra
Mälardalen
Kungsörs Kommun
Mälardalens
Högskola (eller
Örebro
Universitet...?)

Pettersson

agneta.petter
sson@husha
llningssallsk
apet.se

Hushållnings
sällskapet/H
S Konsult
AB

Västra
Götalands
kommun

Lidköpings
kommun

Kommunen Umgänge, lära känna
lokalbefolkningen, Hjälp
med svenskundervisning,
Hjälp hitta praktikplatser,
utbildning, jobb, Hjälp i
kontakter med
myndigheter, Hjälp hitta
bostäder

Låna en svensk på biblioteket -1 timma för att träna språket , ska snart
starta samtalsgrupper/språkträning .
Erbjuder godemän och mentorer.
Kartlägger och erbjuder boende utifrån de avtal och önskemål som
framförs från Migrationsverket
Skolundervisning för barn och SFI för vuxna.

Västra
Götalands
län

Mariestads
kommun

Lugnås

Umgänge, lära känna
lokalbefolkningen, Hjälp
med svenskundervisning,
Systuga

Samarbete Lugnås Pingstkyrka, Röda Korset och Svenska Kyrkan.
Varannan vecka "Meeting Point Lugnås" med samvaro med samtal,
"frågor/svar", kaffe, spela spel, m.m.
Varje vecka 1 ggr svenskundervisning.
Systuga och stickning 1 ggr i veckan.

Västra
Götalands
län

Orusts
kommun

Ellös

Umgänge, lära känna
lokalbefolkningen, Hjälp
med svenskundervisning,
Hjälp med skjuts

Undervisning i svenska samt samhällskunskap.
Bjuda hem grupper om 4 personer i taget till vårt hem för att umgås
och lättare kunna få möjlighet att integreras i vårt samhälle.

Västra
Götalands
län

Orusts
kommun

ellös

Umgänge, lära känna
lokalbefolkningen, Hjälp
med svenskundervisning,
Hjälp med skjuts, kyrkan

internationellt kvinnocafé.
Svenska och asylsökande kvinnor med barn träffas varannan vecka.
Fikar och delar erfarenheter.
Med i Gudstjänsterna och kyrkgemenskapen. Kyrkskjuts.
Språkundervisning. Pensionerade lärare ställer upp med
språkundervisning uppdelade i 3 olika "stadier"

Västra
Götalands
län

Tibro
kommun

Hela
kommunen

Umgänge, lära känna
lokalbefolkningen, Hjälp
med svenskundervisning,
Hjälp hitta praktikplatser,
utbildning, jobb, Hjälp i
kontakter med
myndigheter, Hjälp hitta
bostäder, Fotboll, Annan
sport,

Umgänge: Aktiviteter tillsammans med andra nätverk såsom städa
Tibro, Uppånerfestival
Praktik, jobb: komplement till AF genom vår arbetsmarknadsenhet
Fotboll: Haft ett eget lag som deltagit korpserien, barn inbjuds till de
föreningar som finns
Annat: Stöd till nybildad förening "Nya svenskar i Skaraborg" Alla
kyrkor i Tibro är engagerade och stöttar och interagerar med våra nya
svenskar
Svenskundervisning: Via SFI
Hjälp kontakt med myndigheter: Via vår arbetsmarknadsenhet
Hitta bostäder: Tibro kommuns fastighetsägarnätverk har träffat
föreningen Nya Svenskar i Skaraborg, bostadsbolag har haft
kvartersvärdar för att underlätta boende
Annan sport/aktivitet: Pimpelfiske
Mycket mer

Västra
Götalands
län

Melleruds
kommun

Dals
Rostock

Umgänge, lära känna
lokalbefolkningen

Folkmusikkonsert med dans. Dansutlärning

Bostäder
för 70
peroner/
år som
har
uppehåll
stillstånd
. HVB
hem och
familjehe
m för ca
70
ensamk
Varierar
från 15
till 50
varanna
n vecka.
Systuga
n 5-10
vuxna
ca.60-70

Detta är
kommunens egen
verksamhet.
Kommunen
hänvisar vidare till
ideella föreningar
för de som vill
engagera sig

www.lidkoping.se

Se
webbsidan

Lugnås
Pingstförsamling,
Röda Korset,
Svenska Kyrkan,
Qvarnstengruvan.

Facebook "Hjälp till
asylsökande i Lugnås"

Detta behövs inte för oss

svenska kyrkan,
idrottsföreningar
och flera andra,
förutrom ett 15-tal
helt ideella
personer som
bidrar med sitt
kunnande påå olika
sätt t.ex
svenkundervisning,
sömnad, stickning,
15 café. svenska kyrkan och
8
intresserade
kyrkan. människor som ofta
70
är med i någon av
språkun föreningarna som
dervisnin finns på bygden.
g
ca 100 Kyrkorna i Tibro,
Fastighetsägarnätv
erket,
uppånerfestival,
idrottsföreningar,
Tibro kommun, m fl

30

Dalslands
Spelmansförbund
och Spelmän och
Dansare på Dal

Gunilla

Se
webbsidan

0510-77000 kommun@lid Lidköpings
koping.se
kommun

noneedfortha Organisation
t@mail.qq

Martinsson

070-6759770 till.gunilla.ma studieledare
rtinsson@g för
mail.com
Studieförbun
det
Vuxenskola

svenska kyrkan på Orust karin
hemsida. Annons.
Kyrkblad ut i
postlådorna. Affischer.

hansson

0304-26 205 karin.l.hanss svenska
on@svenska kyrkan
kyrkan.se

ett exempel:
Ingela
Facebook: uppåner 2015

Backman

0767-987505 ingela.back Tibro
man@tibro.s kommun
e

Sandell

0703490093 barbara.sand Spelmän och
ell@natursky Dansare på
ddsforeninge Dal
n.se

Barbara

Västra
Götalands
län

Vänersborg Brålanda
s kommun

Umgänge, lära känna
lokalbefolkningen, Hjälp
med svenskundervisning,
Hjälp hitta praktikplatser,
utbildning, jobb

Vi kallar det KulturCafé. Vi har tagit fram massor med språkmaterial
30-40
som vi sätter oss och jobbar med i små små grupper. En del sitter och
pratar om praktikplatser, andra om våra traditioner. Ibland har vi ett
tema som alla lyssnar på. Ibland gör vi något tillsammans, bakar,
pysslar osv. Vi har också hyrt buss och åkt ut i skogen och haft lektion
i allemansrätt...Vi försöker hitta nya sätt att umgås och bli goda
vänner.

Västra
Götalands
län

Vänersborg Brålanda
s kommun

Umgänge, lära känna
Kulturkafé för att lära känna vandandras kulturer, träna svenska,
lokalbefolkningen, Hjälp
kartläggmning av kunskaper och intressen för att hitta praktikplatser
med svenskundervisning, m.m.
Hjälp hitta praktikplatser,
utbildning, jobb, Hjälp hitta
bostäder

30

Svenska Kyrkan,
Equmeniakyrkan
och Smyrna har
representanter
med. Sv kyrkan är
drivande.
Hushållningssällska
pet backar upp,
Företagarföreninge
n, skolan, Lions
Svenska kyrkan
Hushållningssällska
pet
Smrnaförsamlingen
i brålanda
Företagarföreninge
n i Brålanda

Finns inga än. Det sker Britta
privat från min fb sida
och ibland från Brålanda
Pastorats hemsida.

Johansson

070-7331408 Britta.k.johan Svenska
sson@svens kyrkan
kakyrkan.se

http://sverigesradio.se/si Per
da/artikel.aspx?programi
d=125&artikel=6092243

Hasselberg

0521-725545 per.hasselbe Hushållnings
rg@hushallni sällskapet
ngssallskape Väst
t.se

svenskakyrkan.se/ulriceh Inger
amn

Mellåker

0321-28327 inger.mellak Svenska
er@svenska kyrkan
kyrkan.se

Zetterman

0706101190 peter.zetterm ABF Örebro
an@abf.se län

Vidberg

0584473115 jessica.vidbe Laxå
rg@laxa.se kommun

http://gronintegration.blo
gspot.se/2015/03/kulturk
afe-blev-succe-forflyktingar-i.html
https://twitter.com/gronin
tegration/status/5452222
49188712448
https://svse.facebook.com/pages/
Br%C3%A5landaandan/
1437549723141018

Västra
Götalands
län

Ulricehamns Ulricehamns Umgänge, lära känna
kommun
pastorat
lokalbefolkningen, Hjälp
med svenskundervisning,
Hjälp hitta praktikplatser,
utbildning, jobb, Hjälp i
kontakter med
myndigheter, Hjälp med
skjuts

Lätt svenska - svenskundervisning av ett 20 tal pensionerade lärare
ca 100
där ca 45 asylsökande kommer två fm i veckan. fadderverksamhet där
familjer möts.

Örebro län

Lindesbergs Storå
kommun

Umgänge, lära känna
lokalbefolkningen, Hjälp
med svenskundervisning,
Hjälp hitta praktikplatser,
utbildning, jobb, Hjälp i
kontakter med
myndigheter, Hjälp hitta
bostäder, Fotboll,
föreläsningar

Studiecirklar i Svenska och samhällskunskap.
även i Ljusnarsberg, Laxå, Hällefors och Askersunds kommuner.

40ABF
60/vecka
/studieh
em

www.abf.se orebrolan

Örebro län

Laxå
kommun

Umgänge, lära känna
lokalbefolkningen, Hjälp
med svenskundervisning,
Hjälp hitta praktikplatser,
utbildning, jobb, Fotboll

Flyktingguide projekt finansierat av Länsstyrelsen (kommunen
tillsammans med föreningar, frivilligorganisationer och studieförbund).
Kommunens integrationssamordnare arbetar med stöd till praktik och
jobb. Studieförbunden och Bergskyrkan arbetar med
svenskundervisning.
Kommunen har nätverk med alla friviliigorganisationer där vi kan
samordna aktiviteter. Fotbollsförening.

Hundrat
als. Bara
Bergskyr
kan har
runt 5080 pers
varje
vecka.

http://www.bergskyrkan.s Jessica
e/bergskyrkan/extern/asy
lcafe.htm
http://www.dagen.se/80asyls%C3%B6kandebes%C3%B6ktekonferensen-1.367490

Laxå
kommun

svenska kyrkan

Bergskyrkan, ABF,
Tallstigskyrkan,
Svenska kyrkan,
Röda korset, Laxå
IF

Peter

Örebro län

Nora
kommun

Järnboåsby Umgänge, lära känna
gden
lokalbefolkningen, Hjälp
med svenskundervisning,
Hjälp hitta praktikplatser,
utbildning, jobb, Hjälp med
skjuts, Fotboll, Annan
sport, Teater, musik,
barnverksamhet, sömnad,
promenadgruppen, scouter,
insamling och utdelning av
kläder, skor m.m.

Örebro län

Askersunds Lerbäck
kommun

Umgänge, lära känna
lokalbefolkningen, Hjälp
med svenskundervisning,
Fotboll, Teater, musik,
Barnaktiviteter, vävstuga,
samhällskunskap

Se aktuell info på www.jarnboas.se
Vi har arbetat med kommunikation och aktiviteter sedan april, boendet
startades 11 september. Vi har ett brett engagemang av föreningar i
hela bygden.
Kan även skicka ett bildspel från vårt bygdemöte som vi hade 25
oktober 2015.

ca 100
personer
på
asylboen
de, ca
30
volontär
er och
ca 80
deltog
på
bygdem
ötet

Järnboås
www.jarnboas.se
Kristina
bygdegårdsförening
, Järnboås
Idrottsförening,
Nyhyttans
Adventkyrka, Nora
bergslagsförsamlin
g Svenska kyrkan,
Föräldraföreningen
på Järnboås skola
och förskola, SPF
seniorerna,
Nyhyttans
fiskevårdsområde,
ABF, Röda korset
Vi är ett nätverk bestående av Röda Korset, Sv kyrkan, frikyrkan, ABF, uppskatt se ovan
Vi har en sluten
Erik-Johan
NBV och ett antal privatpersoner. vi har ett nära samarbete med
ningsvis
Facebookgrupp för
boendets ledning och Migrationsverket (som döpte oss till Lerbäcks
deltar
information till de boende
asylmodell). För tillfället har vi öppen förskola (2 ggr/ve),
drygt
och de engagerade.
svenskundervisning (2 ggr/ve), 2samhällskunskap (2 ggr/ve). Fikakalas hälften
för de boende och allmänheten 1 g/mån, senast vid fotbollsmatchen
av de
Sverige (lokalbefolkningen)vs Världen (de boende). Just nu är det
boende i
stora problemet brist på lokaler.
någon/n
Asylboendet ligger i en liten by (ca 60 invånare) och har normalt ca
ågra
120 boende. Nu finns inga lämpliga lokaler närmre än i kyrkbyn, 1.5
aktivitete
km bort.
r

Dybeck

070-6660782 kristinadybec Järnboåsbyg
k@telia.com dens
stödgrupp för
Nyhyttans
asylboende

Hjelm

070-248 57
11

Bengtson

Östergötlan Finspångs
ds län
kommun

Grytgöl

Fotboll

Grytgöls IK har välkomnat ett antal pojkar från boendet för
ensamkommande flyktingbarn i finspång till fotbollsträning i Grytgöl. 3
pojkar anslöt under en kortare period till verksamheten men hittade
senare förenignar i centralorten som innebar kortare resor för dem.

3

Grytgöls IK

GIKs hemsida
www.grytgol.se
där finns dock ingen
information om denna
lilla aktivitet då den i
dagsläget ligger nere.

Östergötlan Linköpings
ds län
kommun

vikingstad

Fotboll, innebandy

Vi har inga aktiviteter i dag men vill ha

0

o

västerlösa by facebook lars

Östergötlan Norrköpings Åby/Svärtin Hjälp med skjuts, Ridning
ds län
kommun
ge/Getå

Anders

Aktiviteter med flyktingförläggningar där nyanlända får komma och rida 150 just Skogslottens Ryttar http://www.nt.se/nyheter/ Richard
i grupper om ca 8 och umgås med hästar.
nu, men förening
norrkoping/ministerväxer
Svenska Kyrkan
besokteintegrationsprojekt-iridhagen-11899462.aspx

hjelm.klamp Svenska
enhof@tele2 Röda Korset
.se

anders.bengt Grytgöls IK
son@motala
.se

hellberg

0708184722 lillish@live.s västerlösa
e
goif

Claesson

0736-448414 claesman@li Skogslottens
ve.se
Ryttarförenin
g

Fridén

0736-841632 abyif@telia.c Åby If
om

http://www4.idrottonline.s
e/SkogslottensRFRidsport/
https://www.facebook.co
m/Skogslotten/photos/pb
.147447665313699.2207520000.144664641
9./903485743043217/?ty
pe=3&theater

Östergötlan Norrköpings åby
ds län
kommun

Fotboll

Fotboll för en flyktförläggning

30

Åby If
Svenska kyrkan

Åby IF

Håkan

Östergötlan Norrköpings Vikbolandet Fotboll
ds län
kommun

Fotbollsträning ute samt inomhus i fotbollshall vid kall väderlek.
Möjlighet finns att det i förlängningen även ges möjlighet till seriespel
från P12-senior.

Möjlighet Kuddby IF
upp till
cirka 25

Mats

Andersson

010-4803141 mats.l.ander Kuddby IF
sson@trans
port.se

Östergötlan Norrköpings Getå
ds län
kommun

Umgänge, lära känna
lokalbefolkningen, Hjälp
med svenskundervisning,
Hjälp med skjuts, Fotboll

Olika aktiviteter knutna till asylboendet på Getå hotell sedan
september 2015 och framåt.
Kolmårdens församling har ställt upp med skjuts till kyrkans aktiviteter,
till fotbollsträningar som anordnas av Åby IF, till studiecirklar som
anordnas av Sensus studieförbund.
Röda korset har bedrivit svenskundervisning ett tillfälle i veckan på
plats.

Kristina

Roland

0704624876 kristina.rolan Sensus
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Östergötlan Norrköpings Åby
ds län
kommun

Fotboll

Fotbollsträning

Svårt att
avgöra,
då en
del varit
med
mer,
andra
mindre.
35 st

Håkan

Fridén

0736-841632 abyif@telia.c ÅBY IF
om

Johansson

0705366998 sverker.joha Östra Ryds
nsson@telia. IF
com

Pettersson

070 31 37
889

Sensus
studieförbund
Kolmårdens
församling
Åby IF
Röda korsets
flyktinggrupp,
Norrköping
Åby IF

NT,Åby IF hemsida

Svenska Kyrkan
Östergötlan Söderköping Östra Ryd
ds län
s kommun

Fotboll

Östergötlan Valdemarsvi Valdemarsvi Umgänge, lära känna
ds län
ks kommun k
lokalbefolkningen, Hjälp
hitta praktikplatser,
utbildning, jobb, Fotboll,
Föreläsningar av de
ensamkommande
flyktingbarnen för att övriga
ska få större förståelse för
deras situation

Ett juniorlag i fotboll med bygdens pojkar blandat med
30
ensamkommande flyktingbarn i huvudsak boende i Söderköping.
Träning och matcher med förhoppning om att det ska leda till relationer
och mer integrationsstärkande initiativ i bygden och kommunen.
Grunden är idrotten och i detta fallet fotboll. Utifrån fotbollen skapas
kontakter, kompisar, träffar med våra sponsorer (näringsliv) vilket kan
ge möjlighet till feriearbete, föreläsningar kring den egna situationen,
utbildning i idrottsmedicin och kosthållning med mera. All integration
ger spin-off effekter vilket är till gagn för alla både de inom riket födda
och utrikesfödda.
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