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Syftet med dagen var att samla 

aktörer som arbetar eller vill arbeta 

med asylsökande, nyanlända och 

integration i Ljusnarsbergs kommun 

för att öka kunskapen, skapa en 

röd tråd i integrationsarbetet samt 

förbättra samverkan för effektiv 

och ökad integration i kommunen 

Mål för dagen 

 

Ökad kunskap om 

 Migrationsverkets uppdrag 

och arbete i 

migrationsprocessen 

 Arbetsförmedlingens 

uppdrag och arbete i 

migrationsprocessen 

 Vad kommunen och projekt 

Norrsken kan bidra med för 

att stödja 

integrationsarbetet 

 De behov som finns i 

kommunen (hos 

asylsökande och 

verksamheter) 

 Andra aktörers arbete 

 

 

Syfte och mål 

 Ökad samverkan 

 Påbörjade samarbeten 

 Konkreta förslag och idéer för 

ökad samverkan och 

gemensamma insatser 

 

Uppnådda förväntningar  

 Nya kontakter 

 Konkreta förslag på aktivitet 

 Möjligheter problem m. 

integrationen 

 Hitta samverkansmöjligheter 

 Bättre samarbete mellan olika 

aktörer 

 Samverkan  

 Information vad kan jag göra 

 Verka för framtiden 

 Hur vi tillsammans kan 

förbättra integrations-

processen i kommunen 

 Hitta samarbeten kring 

integration och vilka som 

jobbar med detta 

 Relationer 

 Forum för gemensam dialog 

 Kunskap – information 

 Få veta vad andra gör 

 Lyssna och lära – inspireras 

 Dynamisk diskussion om 

integration 

 Utöka samarbetet 

Dagens innehåll 

 

”Samverkan - 

Aktiviteter som 

överskrider gränser 

inom eller mellan 

organisationer i syfte 

att nå gemensamma 

mål” 

 

Samla Kraft, MUCF 2016 

Förväntningar 

 

Dagen arrangerades 

av Ljusnarsbergs 

kommun genom 

integrations-

koordinator Karin 

Wouda och 

näringslivsutvecklare 

Mikael Haapala.  

Mellan 55-60 

deltagare fanns på 

plats under 

förmiddagen och ett 

30-tal var kvar på 

eftermiddagen. 
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 Tillsammans för Ljusnarsberg 

Deltagare på 

dagen var 

företrädare 

från 

Ljusnarsbergs 

kommun, 

myndigheter, 

föreningsliv 

och näringsliv 

 



       

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Från Utvärderingen 

 

Migrationsverket 

Integrationskoordinator Karin Wouda berättade om Projekt Norrsken och 

presenterade de behov som finns hos målgruppen och de verksamheter som 

särskilt påverkats av flyktingmottagandet – skolan och vårdcentralen. 

Förmiddagen avslutades med en kartläggning av  de aktiviteter som pågår i 

kommunen.  

 

 

Arbetsförmedlingen 

Kartläggning 

Förmiddag  

 

Integrationskoordinator 

Tillsammans för Ljusnarsberg 
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Förmiddagen 

bestod av 

informations- och 

kunskapsinhämtning 

från 

Migrationsverket, 

Arbetsförmedlingen 

och Ljusnarsbergs 

kommun.  

Från Utvärderingen 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag 

Kopparberg SFI 8.30-12.00, 
12.30-16.00 
 
Svenska Kyrkan 
Himlabus 9-12 
 
ABF Breakdance 
ABF Mötesplats 
m. Wi-Fi 
 
Säg det på 
svenska – 
Språkträning 
13.30-15.15 
 
Migrationsverket 
12.30-14.30 
 

SFI 8.30-12, 12.30-
16.00 
 
Säg det på svenska-
språkträning 13.30-
15.15 
 
ABF Mötesplats m. 
Wi-Fi 
 
Svenska Kyrkan 
Miniorer 6-8 år 
Naturskola 3- 6 år 
KOMPIS 9-14 år 
 
ABF Samhällsinfo 
 

SFI 8.30-12, 
12.30-16.00 
 
ABF Mötesplats 
m. Wi-Fi 
 
Svenska Kyrkan 
Familjecentralen 
9-12 
 
ABF Svenska hela 
dan 
ABF Samhällsinfo 
 
Säg det på 
svenska-
språkträning 
13.30-15.15 
 
Röda Korset 
Mötesplats 
enbart män 16-
18 

SFI 8.30-12, 
12.30-16.00 
 
Säg det på 
svenska-
språkträning 
13.30-15.15 
 
Röda Korset 
Mötesplats 
enbart kvinnor 
16-18 
 
Junis 17.30-19.30 
 
ABF Mötesplats 
m. Wi-Fi 
ABF Svenska hela 
dan 

SFI 8.30-
12.00, 12.30-
16.00 
 
Svenska 
Kyrkan 
mötesplats 
Jasmin 16-19 
 
ABF 
Mötesplats 
m. Wi-Fi 
ABF Svenska 
kväll 
ABF Svenska 
eftermiddag 
 
Konstkluben 
Workshop 
och 
utställningar 
på galleri 
”Blå Soffan” 

Röda Korset 
mötesplats familjer 
 
ABF Breakdance 
kväll 

 

Ställdalen  Junis mötesplats 
17.00-19.30 

 Migrationsverket 
10.00-11.45, 
13.15-15.00 
 

Svenska 
förmiddag 

Junis/NBV 
samhällsorientering 
2h 

Junis/NBV 
samhällsorientering 
2h 

Bångbro ABF Svenska 
ABF Samhällsinfo 

Junis/NBV 
samhällsorientering 
17.30-19.30 

 Junis Mötesplats 
17.30-19.30 

 Junis/NBV 
språkträning 
2h 

Junis/NBV 
språkträning 2h 

Kartläggning av aktiviteter som pågår  

 

  

Ljusnarsbergs konstklubb 

- Konst med barn på galleri ”Blå soffan” 

- Textil med tryck Vuxna och barn 

- Tisdagar och torsdagar 

 

Svenska Kyrkan 

- Sommarpyssel/Sommarlek v.25-28 

 

Löa: Bergslagsspelen – studiecirklar inför somarspelet 

”Smidda planer” 2-9 juli 

- Sommarläger för barn åk 1-9 (teater, dans, sång) 

 

Ljusnarsbergs kammarmusikförening 

- Ordna barn- och familjekonserter på biblioteket 

(och skolkonserter) för alla människor 

- Erbjuda fribiljetter till föreningens ordinarie 

konsertverksamhet (i olika lokaler i samhället) 

 

Ställbergs gruva 

- Specialchartrade bussturer till Ställbergs gruva 

från asylboende + HVB-hem under kulturglimtar 

2-3 juli (kultur, utställning, musik) 

- Praktikplatser för asylsökande: scenografibygge, 

snickeri, tolk om översättning tigrinja, kök och 

café (juni, juli) 

 

 

 

- Teaterföreställning speciellt för 

asylsökande/nyanlända, språk engelska, 

arabiska, svenska (i samarbete m. 

Norrsken?) 13 juli 

- Ton-cirkeln : ljud- och instrumentworkshop 

för barn (flexibel tid 2-23 juli) 

 

Studiefrämjandet 

- Musikverksamhet i någon form 

- Jugger 

 

ABF 

- Svenska, samhällsinfo onsdagar Bångbro 

 

Butik fairytales, turistinformation om vandringsleder 

och Airb&B – under uppbyggnad 

Tygtryck, försäljning av hantverk 

Flertal idrottsföreningar som är igång med 

integrationssatsningar! 

Etablerad samverkan och kommunikation mellan 

idrotten och andra aktörer (integration) 

Lokal Stora Gården 

Samarbeta om lekplats för integration 

Idé-verkstad (Blå soffan) 

 

Övriga idéer och planer 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Eftermiddag  

 Eftermiddagen 

handlade om att utifrån 

olika teman diskutera 

idéer och förslag för att 

utveckla 

integrationsarbetet och 

stärka samverkan.  

Dokumentation Workshop 
 

Tema 4: Hur samordnar vi och hur 

får vi en röd tråd i våra aktiviteter 

för asylsökande/nyanlända? 

Aktivitetskalender/hemsida – 

någon ansvarig? Jajjen? 

(kommunen) alla olika 

föreningar/studieförbund 

Ta emot av fadder, stöd till 

föreningar för fadderverksamhet 

OBS! Flerspråkliga infokanaler 

Skolan/SFI/Migrationsverket – 

delge samlad info angående 

aktivitetskalender 

 

 

Tema 1: Konkreta förslag för att samverkan ska 

fungera 

Kunskap om varandras verksamhet 

Informationskanaler 

Känna trygghet i sin egen organisation så att vi 

vågar fatta beslut 

Gemensamma mål som är viktiga för alla 

deltagare – prioriteringar 

 

Tema 2: Hur engagerar vi 

invånare i kommunen till att bli 

volontärer? 

Precisera volontärernas olika 

roller vad ska de hjälpa till med 

Samlat forum för frivillig 

integrationsverksamhet/volont

ärer 

Synas i media, positiv reklam 

för pågående aktiviteter och 

på så sätt sprida positiv energi 

En asylsökande kan fungera 

som volontär hos ”svenskar” 

som entusiasmeras på så 

 sätt att själva bli volontärer 

 

Tema 3: Hur kan vi tillsammans skapa fler 

(eller utveckla existerande) mötesplatser 

där både nya och etablerade svenskar 

träffas? 

Idrottsföreningarna – satsa på integration, 

”låga trösklar”, brett deltagande, 

Specialsatsning m. pengar från 

riksidrottförbundet för aktiviteter, stöd till 

idrottsföreningar 

Språkcaféet ABF – hur få fler svennar? – 

Persiska/arabiska undervisning/cirklar för 

svenskar 

Kyrkan – träffpunkten Jasmine – översättare 

samarbete med Ställbergs gruva  

 

Tillsammans för Ljusnarsberg 
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Tema 6: Samverkan och utveckling av idrottsaktiviteter 

ÖLIF jobbar aktivt idag med integration inom KNÖL-

kommunerna. Svårt att få igång föreningarna (fotboll bäst), 

svårt med muslimska kvinnor. Läger, utbildning, inte själva 

idrottandet utan det sociala. Elitsatsning för tidigt, hämmar 

integrationen. Släpp in ”nytt ungt” i föreningarna och 

styrelser. Få bort tankarna på ”vi ska inte släppa in dom” i 

det vi byggt upp. Olika idrotter har olika förutsättning = 

Fotboll vs ishockey 

Lediga tider i ljusnarshallen. Bokas via hemsidan – Dålig 

information om föreningar på lätt svenska och engelska 

Utegym i Rydbergsdal 

Asylsökande barn har nekats vara med, förstår inte språket. 

Stärka föreningarna i bemötande (jämför värdskap inom 

turism). Riktade insatser mot föreningarna mot rasism och 

främlingsfientlighet, attitydsförändringar! 

Via barnen få med föräldrarna 

Utrustningar vi sportotek ”inventera vad föreningarna har” 

Nyttja de som ”kan” svenska i föreningarna, förstå 

kulturskillnaderna, se varandras styrkor och likheter. Via idrott 

och musik öppnas dörrar till nätverk + integration 

”Jugger” tysk och australiensisk idrott+sport i Lindesberg 2-

3h/dag. Söka pengar ”Föreningspott” 

invandrare+asylsökande med mixade lag, 20x40 m. Ny idrott 

reglerna översatta tyska-svenska-arabiska. Idag ca 40 pers i 

Lindesberg 

 

Tema 5: Samverkan och utveckling av 

språkträning/samhällsorientering 

Använd samhällsorienteringen för att träna språket. 

Övning ger färdighet, gärna mindre grupper. Motivera 

kallprat ute i samhället. Myndighetsinformation på lätt 

svenska. Snabbare vägar in i föreningslivet. Lära genom 

sång och musik – melodin får du gratis där. Bjud in till 

läsning, vid intresse flödar språket lättare. Öppet formulär 

över förslag till allmännyttiga samtalsämnen 

trafiksäkerhet etc. Att använda vid språkövningstillfällen. 

Tala om de osagda reglerna. Vad lär vi barnen – vad 

leder det till som vuxen. Vandringar – Sophantering, 

sortering vatten till rening, mat och miljöfrågor. 

Samarbete mellan alla aktörer inom asyl/flykting – 

folkbildning. Otydliga gränssättningar – ge plats för 

samtalet. Media – pressfrihet, analys, yttrandefrihet. 

 

Tema 7: Samverkan och utveckling av 

kulturaktiviteter 

Karin – Ställbergs gruva – Projekt Ställbergs gruva: 

Specialarrangemang: Bussar/bred publik sökes 

logistikhjälp 

Samverkan: Går ut och bjuder in till 

verksamheten. Toncirkeln, logistik, 

musikteater 

Monika Käller – Blå soffan- Barnkultur under 

sommaren med uppföljning 

Carina Särnkvist – Kyrkan – utveckla ”Jasmin” – 

kontakter – Samverkan 

Thomas Lundkvist/Ulla Björklund – Ljusnarsbergs 

Kammarmusikförening – Biblioteket, konserter, 

fribiljetter/gratiserbjudanden, ev. Tingshuset, 

boenden, abrahamsgård, kyrkan,  

Mari Larsson – Sensus – Kan medarrangera med 

olika delar i samma arrangemang, bjuda in alla 

studieförbund för att arrangera och samarbeta 

Christer Pihlblad – Studiefrämjandet – 

Musikverksamhet i KNÖL-kommunerna 

Natalie Peart – Miljöpartiet – Samarbete och 

naturlig inkörsport för bra utveckling för kultur och 

kommunliv 

Åsa hedberg – konstklubben -  ”Blå soffan” 

utställningar, breakdance (Hamed), Farhads 

målningar, Från kommun: Göra mer samarbete 

mellan konstklubben och skolan, 

sommarprogram 

Micke – Skolans kulturpedagog 

 

Tema 8: Samverkan kring jobb/praktik 

Identifiera behov hos 

arbetsgivaren/företagen 

Ökad kunskap om varandras möjligheter 

- Kluster 

- Mötesplatser 

Kommunens näringslivsenhet/funktion har en 

viktig roll som länk mellan arbetsgivare och 

nyanlända (efterfrågan-utbud arbetskraft) 

Praktik i funktioner/roller ”som inte finns”, men 

som behövs 
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Från Utvärderingen 
 



      

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakta Karin Wouda om ni 

har några frågor!  

 

Karin.wouda@ljusnarsberg.se 

 

0738275400 

 

 

 

 

Följ gärna arbetet i projekt 

norrsken! 

www.ljusnarsberg.se/ 

projektnorrsken 

 

Tack för ditt 

deltagande 

under 

dagen! 
 

 

 

 Integrationskoordinatorn har i samverkan med KOMIKEN och ÖLIF 

skrivit en ansökan till Länsstyrelsen för att arbeta med 

fritidsguider/faddrar, samt aktivitetskalender, utbildning och stöd till 

föreningar utifrån de behov som finns och de förslag som kom upp 

under dagen 

 Flera föreningar kommer att ha aktiviteter under sommaren som en 

del av kommunens sommarlovsprogram vilket förstärktes efter 

dagens nätverkande 

 Integrationskoordinatorn har tagit kontakt med olika aktörer för att 

stödja dem i deras arbete, samarbeten mellan olika aktörer har 

även påbörjats 

 Integrationskoordinatorn kommer att jobba vidare med 

samordning och kommunikation utifrån de förslag som har kommit 

och bjuda in till olika forum  

 En uppföljningsträff kommer att anordnas 2017 

 

Informera Karin Wouda om de aktiviteter ni gör så att vi får en uppdaterad 

översikt och så att vi tillsammans kan underlätta en god samordning.  

 

 

Vad händer nu? 

Tillsammans för Ljusnarsberg 
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Glöm inte behoven! 

Asylsökande/Nyanlända: Studera, idrotta, 

studiebesök, sociala mötesplatser, 

aktiviteter för barn, information om 

kulturaktiviteter, sysselsättning, jobb/praktik, 

böcker på andra språk, kontakt med 

svenskar, språkträning/språkkurser, 

aktiviteter för kvinnor 

Skolan: Simundervisning i sommar, 

läxläsning/språkträning, integrering av 

eleverna i verksamheten hos kommunens 

idrottsföreningar 

 

Vårdcentralen: Hälsolitteracitet, 

kunskap om svensk sjukvård, 

informera om vårdcentralens 

verksamhet 

 

mailto:Karin.wouda@ljusnarsberg.se

