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Ni har beviljats stöd av Västra Götalandsregionens kulturnämnd för att genomföra 

kulturinsatser för att välkomna asylsökande till Västra Götaland. Koncernavdelning 

kultur önskar en redovisning av projektet genom denna blankett.  

 

Skicka senast 31 januari 2016 till anna.f.karlsson@vgregion.se eller postadress: 

Koncernavdelning kultur 

Regionens Hus 

462 80 Vänersborg 

 

 

Hör gärna av er om ni har frågor eller synpunkter i övrigt. 

 

Vänliga hälsningar 

 

Jens Lejhall 

Telefon: 070-2287630 

e-post: jens.lejhall@vgregion.se 

 

 

Redovisning av projekt för kulturinsatser för asylsökande 
med stöd av Västra Götalandsregionens kulturnämnd 
 

Beskriv kortfattat projektet 

(utförligare beskrivning kan bifogas i separat bilaga) 

Direkt efter det att NAV fick besked om att ansökan för asylbesök blivit beviljad skickades en 

förfrågan ut till samtliga föreningar i NAV via mail och nyhetsbrev. 

Flera föreningar visade intresse men på den begränsade tid som gällde för genomförande kunde 

meningsfulla besök inte organiseras. Årstiden för genomförande var också en negativ faktor. Intresse 

finns för att genomföra fler besök under första halvåret 2016. 

Den begränsade genomförandetiden medgav inte någon djupgående förplanering vilket varit en brist. 

Men samtliga föreningar fick underlag och exempel att tänka på utifrån genomförda besök som tidigare 

skett inom ramen för Kompetensväxlings projektet. 
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Genomförande 

 

Beskriv var och hur projektet har genomförts 

De föreningar som ordnade med mottagande var Råbäcks Mekaniska Stenhuggeri, Veterinärmuseet i 

Skara och Repslagarbanan i Ale. Samtliga med två besök vardera för asylboende i deras 

”upptagningsområde” som valdes ut efter behov. 

Vid Råbäck Mekaniska Stenhuggeri betalades två unga guider/tolkar som fanns på plats för att tala 

persiska. Dessa unga guider som själva är ensamkomna flyktingbarn för 5 år sedan vill 

Kompetensväxling plocka upp i fortsatt arbete ihop med Råbäcks Mekaniska Stenhuggeri och 

eventuellt annan förening. 

 

Beskriv hur ni har nått ut till de planerade målgrupperna 

För genomförande fick NAV hjälp från Innovatum, som i sin tur gjorde hela arbetet ihop med deras 

nya praktikant, Abdu, från Syrien som precis fått uppehållstillstånd och flyttat från 

flyktingförläggningen Restad Gård. Abdu har varit mycket aktiv en den viktiga grupp, support Group, 

på Restad Gård som medverkat till en omfattande självorganisering där.  Dessa erfarenheter har på ett 

avgörande sätt påverka utformning av projektet. Dessa besök gav även Abdu mersmak kring att 

fortsatt få jobba med besök från asylboende till kulturarvsföreningar. Tankar om fortsättning har 

väckts.  

Innovatum bokade bussar och bestämde tidpunkter med varje förening. Abdu kontaktade de aktuella 

flyktingförläggningarna och var med vid varje besök. 

Det fanns inte tid till ordentlig förankring innan och det gjorde att de listor som fanns för anmälan 

inte alltid stämde och vid några besök, var det många fler än vad som bestämts från början. Men med 

god vilja från alla parter så löste sig dessa situationer. Abdu som har egen erfarenhet av att bo på 

asylboende och kunskap i att möta olika grupper, samt kunskap i arabiska har varit ovärderlig för 

dessa besök. 

Se även bilaga 1 ”Abus rapport”. 
 

Hur många asylsökanden har tagit del av projektet? Om möjligt uppskatta även andelen kvinnor och 

män.  

Genomförda besök I November och December: 

- 28-11-2015, 60 pers från Kinnekulle camping till Råbäcks Mekaniska Stenhuggeri. 

- 11-12-2015, 30 pers från Svenshögen till Repslagarmuseet i Älvängen. 

- 15-12-2015, 20 pers från Stora Ekeberg till Veterinärmuseet i Skara. 

- 16-12-2015, 20 pers från Svenshögen till Repslagarmuseet i Älvängen. 

- 18-12-2015, 30 pers från Stora Ekeberg till Veterinärmuseet i Skara. 

 

Totalt 160 personer har genomfört besök. 

Fördelning män/kvinnor uppskattas till 80/20 %. 

 

I anslutning till detta har det också genomförts besök med personer inom SFI-utbildning på 

kulturarvsplatser inom ramen för kompetensväxlingsprojektet som fungerat som underlag och lärande 

för dessa besök. 
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Beskriv om projektet har gett nya lärdomar och/eller lett till nya insatser  

Utöver de konkreta möten som uppskattats av både föreningarna och de besökande har också Abdus 

möte med personer på varje asylboende gett mervärde. Han har kunnat ge sina kontakter och sprida 

kunskapen om Restad Gårds Support Group och hur de självorganisterat sig och skapat 

förutsättningar för de boende. En mycket stark extra effekt.  

 

Inför dessa besök fanns inte tiden att ordna med utvärderingar från besökarna, men bilder och 

stämningen visar att de över lag varit mycket uppskattade. Några mer än andra och det är tydligt att 

de platser där man själv kan vara ”aktiv” med sina händer och komma ”nära” historien eller känna 

igen sig var de som fångade besökarna mest.  

 

Sammanfattningsvis har vi lärt oss mycket om hur dessa besök kan utformas och vikten av att ha bra 

kontakt, förberedelse och information mellan föreningar och asylboende. Rollen som förmedlare, tolk 

och mellanhand har varit viktig för att kunna genomföra bra besök. Med mer tid och vid en bättre 

årstid att detta kunnat utvecklas och blivit bättre. 

 

Se även bilaga 2 ”Korta citat från besökare och inskickade kommentarer från föreningar” samt bilaga 

3, ”Besök asylsökande NAV (Power Point). 
 

 

 


