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Jämtlands 

län

Strömsunds 

kommun

Backe 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.

20 Utvecklingsgruppen 

Fjällsjö Framtid

http://backe.nu/sv/halsotr

adgarn/tack-hjalpen

http://backe.nu/sv/article/

sprakcafe-i-backe

http://backe.nu/sv/article/

internationellt-knytkalas-

0

http://backe.nu/sv/article/

konstutstallningen

Linnea Bergström 0624-10169 fjallsjoframtid

@backe.nu

Utvecklingsg

ruppen 

Fjällsjö 

Framtid

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 

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.

35-100 Näldens IF (Hej 

främling! Nälden), 

Näskotts församling, 

Näldens byalag

P4 Jämtland

Integrationsarbete i 

Nälden hyllas

 

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 

Tove Hestner 070-3721372 tovehestner

@gmail.com

Näldens IF



Kalmar län Torsås 

kommun

Söderåkr

a, Torsås

Umgänge, lära känna 

lokalbefolkningen, Hjälp 

med svenskundervisning, 

Hjälp hitta praktikplatser, 

utbildning, jobb, Hjälp i 

kontakter med myndigheter

Samordning kring asyl och asylboendet, mentorskapsprojekt samt 

övriga frivilliga sociala insatser.

100 Olika föreningar såsom 

Rädda barnen samt 

fotbollsföreningar samt 

företag

torsas.se/mentorskap

Friendship café i 

Söderåkra (FB)

Människor Emellan (FB)

Alexand

er

Louhichi 048633133 alexander.lo

uhichi@torsa

s.se

Torsås 

kommun

Norrbotten

s län

Kalix 

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 

familjer 

med 

totalt 

23 

person

er

Morjärvs Framtid ek 

förening

Morjärvsrevyn

Evert Nilsson 0706250290 evert.nilsson

@telia.com

Morjärvs 

Framtid

Norrbotten

s län

Bodens 

kommun

Bodens 

kommun

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, 

Vår förening erbjuder både praktik, jobb och även hjälp till skolor. Vi 

har ca 30 från Eritrea hos oss

30 Närradion Boden 

Qultur och 

Mediaföreningen

facebook Snabelhuset Marie-

Anne

Björn 0703114488 mabjorn@ho

tmail.com

Qumf

Norrbotten

s län

Bodens 

kommun

boden 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

Vi visar de olika vägarna det finns för att nå olika möjligheter 20 Qultur occh 

Mediaföreningen med 

flera föreningar under 

denna förening

Enbart facebook sök på 

Snabelhuset eller Qultur 

och Media

Marie-

Anne

Björn 0703114488 mabjorn@ho

tmail.com

HSSL 

Norrbotten

Norrbotten

s län

Arvidsjaurs 

kommun

Arvidsjau

r

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

Det är olika aktiviteter som den unge deltar i efter intresse, behov och 

etnicitet.

40 IFK Arvidsjaur

Svenska Kyrkan

Kulturskolan

Vollyboll, basket, 

gymmet, badhuset

Ungdomsgården

Margaret

a

Persdotter 0960-15846 margareta.p

ersdotter@ar

vidsjaur.se

Arvidsjaur 

Kommun



Norrbotten

s län

Kalix 

kommun

Morjärv Umgänge, lära känna 

lokalbefolkningen, Hjälp 

med svenskundervisning, 

Hjälp hitta praktikplatser, 

utbildning, jobb, Hjälp i 

kontakter med 

myndigheter, Hjälp med 

skjuts, Hjälp hitta bostäder, 

Annan sport, Teater, musik

Vi försöker ge våra nya Svenskar en bra start där dom kan vara med 

och påverka sin och andras situation i bygden, allt för att skapa 

trygghet och ett fortsatt liv på Norrbottens landsbygd

27 PRO, Morjärvs framtid 

ek.för, Morjärvs 

sportklubb, Morjärvs 

revyn, Morjärvs 

folketshus förening, 

Morjärvs byarnas 

utvecklingsförening, 

Morjärvs Rock & 

Blues, Kalix pastorat

Facebook, ett flertal 

sidor, sök på Morjärv

Lars Bergström 073-0382311 lars_bergstro

m@tele2.se

Hela Sverige 

ska leva 

Norrbotten

Norrbotten

s län

Arvidsjaurs 

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 

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.

0 Än så länge ingen 

förening eller 

organisation som är 

uttalat engagerad.

Sofia Johansson 0960-16505 sofia.johanss

on@arvidsja

ur.se

Kommun

Stockholm

s län

Stockholms 

kommun

Stockhol

ms län

Umgänge, lära känna 

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

http://www.studieframjan

det.se/Hitta-ditt-

intresse/Miljo--

samhalle/Manniska--

samhalle/

http://www.studieframjan

det.se/Stockholms-

lan/Hitta-ditt-

intresse/Miljo--

samhalle/Foraldrar--

barn/Alskade-barn/

Anna Hammar 085553522 anna.hamma

r@studiefra

mjandet.se

Studiefrämja

ndet 

Stockholms 

län

Stockholm

s län

Stockholms 

kommun

Stockhol

ms län

Umgänge, lära känna 

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

500 -

4000 

asyl 

sökand

e och 

nyanlän

da

migrationsverkets 

flykting boenden i 

södra Stockholm. ca 

150 etniska föreningar 

i Stockholms län, 

volontärer

www.studieframjandetsto

ckholmslan.se

Anna Hammar 0855535222 anna.hamma

r@studiefra

mjandet.se

Studiefrämja

ndet 

Stockholms 

län



Stockholm

s län

Stockholms 

kommun

Stockhol

m

Hjälp med 

svenskundervisning, Hjälp 

hitta praktikplatser, 

utbildning, jobb, 

Datakunskap, Starta eget

Vi har jobbat med målgrupp nyanlända/ej flyttningar och 

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.

ca 200 RRC Sthlm län, lokala 

föreningar från länder 

f.d Sovjet Union, 

Companion, Hela 

Sverige ska leva Sthlm 

län, kvinnogrupper.

Hemsida www.berus.se 

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.

Larissa Godlewski/

Tchijevskai

a

0761937546 larissa_god

@hotmail.co

m

RC Berus

Stockholm

s län

Nykvarns 

kommun

Nykvarn Umgänge, lära känna 

lokalbefolkningen, Hjälp 

med svenskundervisning, 

Hjälp hitta praktikplatser, 

utbildning, jobb, Hjälp med 

skjuts, Fotboll

Flera aktiviteter är under uppstart. 10-30 Kyrkan, Rotary, flera 

föreningar på ingång, 

ex PRO/SPF, Lions, 

Röda korset

Katarina Ljungkvist 08-55501084 katarina.ljun

gkvist@nykv

arn.se

Nykvarns 

kommun

Västerbott

ens län

Umeå 

kommun

Hela 

Umeåreg

ionen inkl 

kommun

erna 

Vindeln, 

Vännäs, 

Nordmali

ng, 

Robertsf

ors och 

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.

50+ Studiefrämjandet i 

Umeåregionen, 

kommunerna, ideela 

krafter m fl.

Luka Anic 073 903 

9820

luka.anic@st

udieframjand

et.se

Studiefrämja

ndet i 

Umeåregion

en

Västerbott

ens län

Skellefteå 

kommun

Lövånger

, Jörn, 

Boliden, 

Bureå, 

Byske, 

Skellefte

åhamn

Umgänge, lära känna 

lokalbefolkningen, Hjälp 

med svenskundervisning, 

Hjälp hitta praktikplatser, 

utbildning, jobb, Hjälp i 

kontakter med 

myndigheter, Hjälp hitta 

bostäder, Fotboll, Teater, 

musik, samhällsinformation

På olika orter runt om i Skellefteå kommun bedrivs verksamhet riktad 

till asylsökande, primärt handlar det om samhällsinformation och 

grundläggande svenskaundervisning.

I 

Skelleft

eå 

kommu

n bor 

ca 

1300 

asylsök

ande 

utsprid

da på  

olika 

orter. 

Av de 

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

anna-

klara.granstr

and@skelleft

ea.se

Skellefteå 

kommun

Västerbott

ens län

Bjurholms 

kommun

centralo

mrådet

Umgänge, lära känna 

lokalbefolkningen, Hjälp 

med svenskundervisning, 

Hjälp hitta praktikplatser, 

utbildning, jobb, Hjälp i 

kontakter med 

myndigheter, Fotboll

Språkvänner 13 studieförbund

kyrkan

Annika Lumme 070-2168590 annika.lumm

e@bjurhom.

se

kommun



Västernorrl

ands län

Nordingrå Umgäng

e, lära 

känna 

lokalbefol

kningen, 

Hjälp 

med 

svenskun

dervisnin

g, Hjälp 

hitta 

praktikpl

atser, 

utbildnin

g, jobb, 

Hjälp i 

kontakter 

med 

myndigh

eter, 

Hjälp 

med 

skjuts, 

Hjälp 

hitta 

bostäder, 

Fotboll, 

Annan 

sport, 

Teater, 

Matlagning  och sömnad 

med kvinnor och män 

separat respektive ihop.

Teori & praktik: 

Allemansrätt, sop&skräp-

kultur, Trafikvett, Kultur: 

eget skapande, 

museibesök, konstverkstad 

etc, Matlagning m.m.

100 Svensk

a 

kyrkan, 

EFS, 

NSK, 

HKH 

sportklu

bbar, 

Kusthal

len 

sportha

ll, SPF 

& PRO 

i 

Nording

rå, 

Kulturfö

rening 

Myller, 

Nording

råskola

n, Röda 

Korset 

Nording

rå, m.fl.

https://www.facebook.c

om/groups/840716152

629239/?fref=ts 

Nordingrå  Flyktingråd

Anette Lundkvis

t

0703-46 62 

35

anette.lundk

vist@gmail.c

om

Svenska 

kyrkan i 

Nordingrå 

församling

Ja

Västernorrl

ands län

Sundsvalls 

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.

Samma

nlagt ca 

50-60 

olika 

individe

r. En 

del är 

med i 

flera 

saker.

Equmeniakyrkan 

Bethel

Stöde församling

Stödebygden företag 

och föreningar i 

samverkan

Stöde If

Stöde form

www.bethel.se Bodil Eriksson 070-7147989 eriksson.bodi

l@gmail.com

Equmeniakyr

kan Bethel 

och 

Stödebygden 

företag och 

föreningar i 

samverkan

Västernorrl

ands län

Örnsköldsvik

s kommun

Björna, 

Långviks

mon, 

Mellansel

, Björna 

och 

Gideå

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, middagar, 

kaffe

På alla dessa asylorter jobbar man med aktiviteter - enstaka och varje 

vecka - för att man skall få en bra start i Sverige.

ca 300 nätverk på de olika 

orterna - samfund, 

idrottsföreningar, 

samhällsföreningar, 

pro

www.ornskoldsvik.se

sök på asyl

Lena Finne 

Jansson

0660-88125 lena.finne.ja

nsson@orns

koldsvik.se

Örnsköldsvik

s kommun



Västernorrl

ands län

Örnsköldsvik

s kommun

Långviks

mon

Umgänge, lära känna 

lokalbefolkningen, Hjälp 

med svenskundervisning, 

Hjälp hitta praktikplatser, 

utbildning, jobb, Hjälp i 

kontakter med 

myndigheter, Annan sport, 

Tolkning av gudstjänster

Wollyboll, Internationellmiddag, Svenskaundervisning 2ggr/v, 

Sällskapskvällar med spel m.m

15-40 

beroen

de på 

aktivitet

Långviksmon 

smissionsförsamling

Kenneth Nilsson 070-7261232 kenneth.r.nil

sson@gmail.

com

Missionskyrk

an 

Långviksmon

Västmanla

nds län

Kungsörs 

kommun

Kungsörs 

kommun

Umgänge, lära känna 

lokalbefolkningen, Hjälp 

med svenskundervisning, 

Hjälp hitta praktikplatser, 

utbildning, jobb

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!!!

Cirka 

30 

person

er per 

år i 3 år

Hushållningssällskapet

LRF regionalt & lokalt

Samordningsförbundet 

Västra Mälardalen

Kungsörs Kommun

Mälardalens Högskola 

(eller Örebro 

Universitet...?)

Obs - inget projekt finns 

just nu! Arbete pågår för 

att få till det!

Agneta Pettersson agneta.petter

sson@husha

llningssallsk

apet.se

Hushållnings

sällskapet/H

S Konsult 

AB

Västra 

Götalands 

län

Lidköpings 

kommun

Kommun

en

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.

Bostäd

er för 

70 

peroner

/år som 

har 

uppehål

lstillstå

nd . 

HVB 

hem 

och 

familjeh

Detta är kommunens 

egen verksamhet. 

Kommunen  hänvisar 

vidare till ideella 

föreningar för de som 

vill engagera sig

www.lidkoping.se Se 

webbsid

an

Se 

webbsidan

0510-77000 kommun@lid

koping.se

Lidköpings 

kommun

Västra 

Götalands 

län

Tibro 

kommun

Hela 

kommun

en

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

ca 100 Kyrkorna i Tibro, 

Fastighetsägarnätverk

et, uppånerfestival, 

idrottsföreningar, Tibro 

kommun, m fl

ett exempel: 

Facebook: uppåner 2015

Ingela Backman 0767-987505 ingela.back

man@tibro.s

e

Tibro 

kommun



Västra 

Götalands 

län

Vänersborgs 

kommun

Brålanda Umgänge, lära känna 

lokalbefolkningen, Hjälp 

med svenskundervisning, 

Hjälp hitta praktikplatser, 

utbildning, jobb

Vi kallar det KulturCafé. Vi har tagit fram massor med språkmaterial 

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.

30-40 Svenska Kyrkan, 

Equmeniakyrkan och 

Smyrna har 

representanter med. 

Sv kyrkan är drivande. 

Hushållningssällskapet 

backar upp, 

Företagarföreningen, 

skolan, Lions

Finns inga än. Det sker 

privat från min fb sida 

och ibland från Brålanda 

Pastorats hemsida.

Britta Johansson 070-7331408 Britta.k.johan

sson@svens

kakyrkan.se

Svenska 

kyrkan

Västra 

Götalands 

län

Vänersborgs 

kommun

Brålanda Umgänge, lära känna 

lokalbefolkningen, Hjälp 

med svenskundervisning, 

Hjälp hitta praktikplatser, 

utbildning, jobb, Hjälp hitta 

bostäder

Kulturkafé för att lära känna vandandras kulturer, träna svenska, 

kartläggmning av kunskaper och intressen för att hitta praktikplatser 

m.m.

30 Svenska kyrkan

Hushållningssällskapet

Smrnaförsamlingen i 

brålanda

Företagarföreningen i 

Brålanda

http://sverigesradio.se/si

da/artikel.aspx?programi

d=125&artikel=6092243

http://gronintegration.blo

gspot.se/2015/03/kulturk

afe-blev-succe-for-

flyktingar-i.html

https://twitter.com/gronin

tegration/status/5452222

49188712448

https://sv-

se.facebook.com/pages/

Br%C3%A5landaandan/

1437549723141018

Per Hasselberg 0521-725545 per.hasselbe

rg@hushallni

ngssallskape

t.se

Hushållnings

sällskapet 

Väst

Västra 

Götalands 

län

Ulricehamns 

kommun

Ulriceha

mns 

pastorat

Umgänge, lära känna 

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 

där ca 45 asylsökande kommer två fm i veckan. fadderverksamhet där 

familjer möts.

ca 100 svenska kyrkan svenskakyrkan.se/ulriceh

amn

Inger Mellåker 0321-28327 inger.mellak

er@svenska

kyrkan.se

Svenska 

kyrkan



Örebro län Järnboåsbyg

den

Umgäng

e, lära 

känna 

lokalbefol

kningen, 

Hjälp 

med 

svenskun

dervisnin

g, Hjälp 

hitta 

praktikpl

atser, 

utbildnin

g, jobb, 

Hjälp 

med 

skjuts, 

Fotboll, 

Annan 

sport, 

Teater, 

musik, 

barnverk

samhet, 

sömnad, 

promena

dgruppen

, scouter, 

insamlin

g och 

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 asylboende, ca 30 volontärer och ca 80 deltog på 

bygdemötet

Järnbo

ås 

bygdeg

årdsför

ening, 

Järnbo

ås 

Idrottsf

örening

, 

Nyhytta

ns 

Advent

kyrka, 

Nora 

bergsla

gsförsa

mling 

Svensk

a 

kyrkan, 

Föräldr

aföreni

ngen 

på 

Järnbo

ås 

skola 

och 

förskola

, SPF 

www.jarnboas.se Kristina Dybeck 070-

6660782

kristinadybec

k@telia.com

Järnboåsbyg

dens 

stödgrupp för 

Nyhyttans 

asylboende

Ja

Örebro län Lindesbergs 

kommun

Storå 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.

40-

60/veck

a/studie

hem

ABF www.abf.se orebrolan Peter Zetterman 0706101190 peter.zetterm

an@abf.se

ABF Örebro 

län

Örebro län Laxå 

kommun

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 

Bergsk

yrkan 

har runt 

50-80 

pers 

varje 

Bergskyrkan, ABF, 

Tallstigskyrkan, 

Svenska kyrkan, Röda 

korset, Laxå IF

http://www.bergskyrkan.s

e/bergskyrkan/extern/asy

lcafe.htm

http://www.dagen.se/80-

asyls%C3%B6kande-

bes%C3%B6kte-

konferensen-1.367490

Jessica Vidberg 0584473115 jessica.vidbe

rg@laxa.se

Laxå 

kommun

Östergötla

nds län

Valdemarsvi

ks kommun

Valdema

rsvik

Umgänge, lära känna 

lokalbefolkningen, Hjälp 

hitta praktikplatser, 

utbildning, jobb, Fotboll, 

Föreläsningar av de 

ensamkommande 

flyktingbarnen för att övriga 

ska få större förståelse för 

deras situation

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.

15 Valdemarsviks IF svenskalag.se/wifsenior

valdemarsvikif.se

Tomas Pettersson 070 31 37 

889

cop-

mary@hotm

ail.com

Valdemarsvi

ks IF


