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Bifallsbeslut om statsbidrag enligt förordning (2016:1364) 2021-10-27 

Organisation Delregion Beviljad 
summa 

Kommun/ ort Syftet med insatsen 

1.NTF Fyrbodal 
 

Flera 
delregioner 
 

184 800 kr Borås, Göteborg, Falköping, 
Skövde, Vänersborg  
 

Insatsen planerar att besöka andra beviljade Tidiga insatser i Västra 
Götaland och erbjuda informationstillfällen om trafiksäkerhet samt 
aktiviteter på trafikövningsplats. 
 

2. Studieförbundet 
Vuxenskolan Göteborg 
 

GR 942 740 kr Göteborg Bedriver studiecirklar med samhällsinformation, arbetsmarknaden, kultur, 
värderingar, hälsa i skollik miljö på Redbergsplatsen. Erbjuder även sömlös 
övergång till etableringsåtgärder då det bedrivs SFI av samverkansparten 
Alma folkhögskola i samma hus 
 

3. Studieförbundet 
Vuxenskolan Skaraborg 
 

Skaraborg 133 000 kr Falköping Ska bedriva undervisning i svenska, samtal om hälsa, ge info om svenska 
samhället, förenkla steget in i arbetslivet, skriva CV, IT-kunskap, använda 
WhatsApp. 
 

4. Studieförbundet 
Vuxenskolan Väst 

Fyrbodal 529 200 kr Vänersborg Insatsen syftar till att bland annat anordna odlingsaktiviteter, träna 
svenska i praktiska sammanhang, öka information om svenska samhället 
samt utveckla samarbete med civilsamhället i närområdet. 
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5. Föreningen Tidigt 
Föräldrastöd 

Flera 
delregioner 
 

698 946 kr Vänersborg och Göteborg Insatsen syftar till att erbjuda kurser om hälsa, samhällsinformation om 
föräldraskap i Sverige och barns rättigheter, stöd till nyblivna föräldrar 
samt familjeutflykter. 
 

6. Sensus studieförbund 
Region Västra Sverige 

GR 359 670 kr Göteborg Insatsen syftar till att främja fysisk och psykisk hälsa hos målgruppen 
genom att öka kunskap om hälsofrågor, tillhandahålla verktyg i praktiska 
övningar, anordna fysiska aktiviteter samt information om svensk sjukvård. 
 

7. MÄN för jämställdhet 
Göteborg 

Flera 
delregioner 
 

319 646 kr Göteborg, Mölndal, Sjuhärad, 
Fyrbodal, Ale, Kungälv, 
Bollebygd, Viskafors, Frittsla, 
Kunna, Dalsjöfors, Fristad, 
Gråbo, Lerum, Vårgårda, 
Partille 
 

Insatsen syftar till att öka kunskapen hos målgruppen om jämställdhet, 
svensk lagstiftning och rättigheter samt ge verktyg för att hantera 
våldssituationer. Detta görs genom att besöka tidigare beviljade Tidiga 
insatser i Västra Götalands län. 
 

8. Röda Korset 
Vänersborgskretsen 

Fyrbodal 724 770 kr Vänersborg, Trollhättan, 
Uddevalla 

Insatsen syftar till att genomföra meningsfulla aktiviteter, bland annat 
simskola, språkcafé, textila aktiviteter, studiebesök, firande av högtider, 
som får de asylsökande att må bra under väntan. Ge kunskaper om insikt 
och förståelse om svenska samhället. 
 

9.Frivilligorganisationen 
Agape Göteborg 

GR 501 008 kr Göteborg Mötesplats/café för unga asylsökande med verksamhet 
(samhällsinformation) minst 4 dagar/vecka.  
 

10. Support Group 
Network 

Fyrbodal 653 786 kr Vänersborg Hälsofrämjande aktiviteter, ge ökad förståelse om arbete och utbildning, 
drop-in karriärplanering, föreläsningar/workshops/seminarier.  
 

Beviljad summa:  5 047 566 kr   

 

 

 

 


