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Jämtlands 

län

Bergs 

kommun

södra 

Jämtlands 

pastorat

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, kläder, 

integrering mm

Vi försöker tillgodose behoven efter bästa förmåga! ca 15-50 st kyrkan samt ideella, RK, 

PRO, lokala klubbar

Mia Wasseniu

s

0687/555 62 maria.wasse

nius@svens

kakyrkan.se

svenska 

kyrkan

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 (tot. 

antal boende i 

byn varierar 

mellan 15 o 20 

st)

Kyrkan, Alsens 

Hembygdsförening,  

privatpersoner i byn

Maria Ericson 070 25 96 

328

mariaericson

@bredband2

.com

privatperso

n

Jämtlands 

län

Strömsun

ds 

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/hals

otradgarn/tack-hjalpen

http://backe.nu/sv/arti

cle/sprakcafe-i-backe

http://backe.nu/sv/arti

cle/internationellt-

knytkalas-0

http://backe.nu/sv/arti

cle/konstutstallningen

Linnea Bergström 0624-10169 fjallsjoframtid

@backe.nu

Utveckling

sgruppen 

Fjällsjö 

Framtid

Norrbotten

s län

Arvidsjaur

s 

kommun

Arvidsjaur 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

Margareta 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

Arvidsjaur

s 

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 Johansso

n

0960-16505 sofia.johanss

on@arvidsja

ur.se

Kommun

Västerbott

ens län

Skellefteå 

kommun

Lövånger, 

Jörn, 

Boliden, 

Bureå, 

Byske, 

Skellefteåh

amn

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 Skellefteå 

kommun bor 

ca 1300 

asylsökande 

utspridda på  

olika orter. Av 

de har 

uppskattningsv

is ca hälften i 

någon form 

kommit i 

kontakt med 

de beskrivna 

aktiviteterna 

Skellefteå kommun, 

Svenska kyrkan, EFS, 

Röda Korset, Bilda, SVS, 

Medborgarskolan, Jörns 

Samhällsservice, 

Magnasylerna, Änkans 

Skärv, Frälsningsarmeén, 

MigrationsMödrar, 

Skellefteå Kommun etc

Anna-

Klara

Granstran

d

0910-73 46 

28

anna-

klara.granstr

and@skelleft

ea.se

Skellefteå 

kommun

Västernorrl

ands län

Kramfors 

kommun

Nordingrå 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.

Teori & praktik: Allemansrätt, sop&skräp-kultur, Trafikvett, Kultur: eget 

skapande, museibesök, konstverkstad etc, Matlagning m.m.

100 Svenska kyrkan, EFS, 

NSK, HKH sportklubbar, 

Kusthallen sporthall, SPF 

& PRO i Nordingrå, 

Kulturförening Myller, 

Nordingråskolan, Röda 

Korset Nordingrå, m.fl.

https://www.facebook.

com/groups/84071615

2629239/?fref=ts 

Nordingrå  Flyktingråd

Anette Lundkvist 0703-46 62 

35

anette.lundk

vist@gmail.c

om

Svenska 

kyrkan i 

Nordingrå 

församling

Västernorrl

ands län

Sundsvall

s 

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.

Sammanlagt 

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

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

l@gmail.com

Equmeniak

yrkan 

Bethel och 

Stödebygd

en företag 

och 

föreningar i 

samverkan



Västernorrl

ands län

Örnskölds

viks 

kommun

Björna, 

Långviksm

on, 

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

Örnsköldsv

iks 

kommun

Västra 

Götalands 

län

Lidköping

s 

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.

Bostäder för 

70 peroner/år 

som har 

uppehållstillstå

nd . HVB hem 

och 

familjehem för 

ca 70 

ensamkomma

nde barn, 50 

plater 

akutboende  

finns men har 

Detta är kommunens 

egen verksamhet. 

Kommunen  hänvisar 

vidare till ideella 

föreningar för de som vill 

engagera sig

www.lidkoping.se Se 

webbsidan

Se 

webbsida

n

0510-77000 kommun@lid

koping.se

Lidköpings 

kommun

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

ca 100 Kyrkorna i Tibro, 

Fastighetsägarnätverket, 

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

Vänersbo

rgs 

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

/sida/artikel.aspx?prog

ramid=125&artikel=60

92243

http://gronintegration.b

logspot.se/2015/03/kul

turkafe-blev-succe-for-

flyktingar-i.html

https://twitter.com/gro

nintegration/status/54

5222249188712448

https://sv-

se.facebook.com/pag

es/Br%C3%A5landaa

ndan/1437549723141

018

Per Hasselber

g

0521-725545 per.hasselbe

rg@hushallni

ngssallskape

t.se

Hushållnin

gssällskap

et Väst

Örebro län Lindesber

gs 

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/vecka/studi

ehem

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

an@abf.se

ABF 

Örebro län


