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VÄRMLAND VÄLKOMNAR 
ASYLSÖKANDE MED KULTUR
REDOVISNING AV REGION VÄRMLANDS SATSNING HÖSTEN 2015

Projektmedel beviljades enbart till civilsamhällets aktörer. 
Samverkan mellan olika aktörer liksom över kommun-
gränserna uppmuntrades. Vid fördelningen av bidrag togs 
hänsyn till antalet asylsökande i den kommun/de kommu-
ner där projektet skulle genomföras. Projekten skulle vara 
avslutade senast 31 maj 2016. 

Resultat
Intresset för bidraget var stort. Det kom in 34 ansökningar 
på totalt över 1,2 miljoner kronor. De som inte beviljades 
medel inom ramen för Värmland välkomnar asylsökande 
med kultur prövades mot Region Värmlands andra utlys-
ning till aktiviteter för ökad integration med en ram på 
två miljoner kronor. Detta medförde att ett stort antal 
kulturaktörer beviljades medel för olika integrationspro-
jekt under slutet av 2015. 

Totalt deltog 3 837 personer i insatserna för Värmland 
välkomnar asylsökande med kultur och 121 träffar/före-
ställningar/workshops eller motsvarande aktiviteter ägde 
rum inom projekten. 

Tillsammans har projekten omsatt 301 417 kronor. Det 
innebär att Region Värmlands bidrag på 250 000 kronor 
inte växlades upp i någon större omfattning. Det var inte 
heller ett krav.

Projektstödet Värmland välkomnar asylsökande med kultur utlystes hösten 2015 med 
syftet att människor på flykt ska känna sig välkomnade till Värmland med kulturen och 
ideella insatsers hjälp. Totalt beviljades 250 000 kronor till åtta projekt. 

Beviljade projekt

INTEGRERANDE KONSTPROJEKT,
ABF NORRA VÄRMLAND
Kommun: Hagfors
Beviljat belopp: 45 000 kronor 
Antal deltagare: 100
Antal träffar: 2
Ett konstprojekt med syfte att inkludera asylsökande 
personer i kommunen. Asylsökande och redan boende 
i kommunen porträtterades i en foto- och textutställ-
ning som lyfte fram livsöden för att öka förståelsen 
mellan människor. 

KULTURMÖTE PÅ HEMBYGDSGÅRDEN, STUDIE-
FÖRBUNDET VUXENSKOLAN VÄRMLAND
Kommun: Kristinehamn
Beviljat belopp: 15 000 kronor 
Antal deltagare: 125
Antal träffar: 4
Ett samarbetsprojekt mellan Vuxenskolan i Kristi-
nehamn, Kristinehamns folkdanslag och Kristine-
hamns dragspelsklubb där de tillsammans bjöd in till 
kulturmöten på hembygdsgården med dans, musik 
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och fika. Syftet var att dela med sig av traditionella 
kulturuttryck som dans, sång, musik och folkdräkter 
och att ta del av de asylsökandes kultur i form av dans 
och musik. 

KULTUR FÖR ASYLSÖKANDE, STUDIEFRÄMJANDET 
VÄRMLAND/BERGSLAGEN/ÖREBRO
Kommun: Kristinehamn
Beviljat belopp: 30 000 kronor 
Antal deltagare: 70
Antal träffar: 21
Ett samarbetsprojekt mellan Studiefrämjandet 
Värmland, Föreningen Spegelglas, Arabiska kultur-
föreningen och Kristinehamns fotoklubb med syfte 
att arrangera olika kulturaktiviteter för asylsökande 
ungdomar i Kristinehamns kommun. 

KONSTWORKSHOP, ABF VÄRMLAND 
Kommuner: Filipstad och Kristinehamn
Beviljat belopp: 50 000 kronor 
Antal deltagare: 120
Antal träffar: 6 
ABF Värmland arrangerade i Filipstads och Kristine-
hamns kommun konstworkshop för asylsökande i 
alla åldrar. I bildskapandet kom ofta berättelser om 
hemlandet och familjemedlemmar fram. 

KULTUR FÖR ASYLSÖKANDE, KONST I VÄST
Kommun: Sunne
Beviljat belopp: 5 000 kronor 
Antal deltagare: 10
Antal träffar: 7
Konst i Väst arrangerade bildkonstverksamhet för 
asylsökande i Sunne kommun. Under påskhelgen 2016 
deltog deltagarna med sina verk i en utställning på 
Galleri Berga.

TILLSAMMANS FÖR INTEGRATION I ARVIKABYGDEN, 
GLAVA BYGDEKONTOR
Kommun: Arvika
Beviljat belopp: 30 000 kronor 
Antal deltagare: 2 475
Antal träffar: 32 
Glava Bygdekontor skapade i projektet kulturella 
mötesplatser för asylsökande och redan boende i 
kommunen. Bland annat arrangerades dockteater, 
mandalamålning, dans- och teaterföreställning, dans-
workshop, musikframträdanden och caféverksamhet. 

BYGGA BROAR GENOM DANS OCH MUSIK,
KARLSTAD DANSFÖRENING 
Kommuner: Forshaga, Kristinehamn, Kil, Hammarö, 
Karlstad
Beviljat belopp: 35 000 kronor 
Antal deltagare: 171
Antal träffar: 33
Karlstad Dansförening arrangerade prova-på klasser, 
upprepade dansklasser och kortare dansföreställ-

ningar med och för asylsökande och redan boende 
ungdomar i fem värmländska kommuner. Dansföre-
ställningarna besöktes av cirka 500 personer. 

KULTURMACK, NBV VÄRMLAND
Kommuner: Arvika, Hagfors, Hammarö, Karlstad, 
Torsby
Beviljat belopp: 40 000 kronor 
Antal deltagare: 771
Antal träffar: 16
NBV Värmland arrangerade workshops, kulturcaféer 
och körverksamhet i fem värmländska kommuner. Mu-
sik, dans och fika har varit centrala inslag på träffarna. 
I projektets genomförande var andra organisationer 
viktiga och man samverkade bland annat med Glava 
Bygdekontor, Ingesunds Musikhögskola, IOGT-NTO, 
Kulturförvaltningen i Torsby kommun, Nätverket För 
ett varmare Hammarö och UNF Råda.

Erfarenheter från genomförda projekt

Givande. Flera uttrycker i sin redovisning att projekten 
varit givande. Deltagare, handledare och personal har 
lärt av varandra och kulturmöten mellan nyanlända och 
boende på orten har uppstått. Projekten har skapat ökad 
förståelse mellan asylsökande och boende i kommunerna. 
Att mötas och överbrygga kulturella och åldersmässiga 
skillnader har varit en stor behållning av projekten. Många 
önskar skapa kontinuerlig verksamhet eller bygga vidare 
på projekten och letar finansiering för fortsättning. 

Kontakt tar tid. Planeringen av projekten tog mer tid i 
anspråk än vad som uppskattats från början. Kontakter 
med tjänstemän på kommuner och med personal på 
flyktingförläggningar och HBV-hem tog mer tid än vad 
som förväntats. Detta gjorde att planerad verksamhet på-
börjades senare och i vissa fall förlängdes projektperioden 
till 30 september 2016. 

Svårt att få deltagare. Flera lade mycket tid på informa-
tion om projekten till personal på boenden där asylsö-
kande befann sig, via SFI, speciella träffar för asylsökande 
och ”mun till mun”, men upplevde ändå att det kom få 
personer på de planerade aktiviteterna. Ibland har också 
asylsökande hastigt flyttat eller asylboenden stängts, 
vilket gjort det svårt att planera och ha en kontinuerlig 
grupp att arbeta med. 
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www.regionvarmland.se

Vid eventuella frågor kring innehållet kontakta: kultur@regionvarmland.se

Aktiviteter per kommun

1. Forshaga (Deje) – Bygga broar genom dans 
och musik 

2. Hagfors – Konstworkshop, dans, kulturcafé

3. Sunne (Västra Ämtervik) – Bildkonst med asyl-
sökande och utställning 

4. Arvika (Glava) – Olika kulturaktiviteter, t ex 
musik, dans, dockteater. Musik med framträdanden 
från Ingesunds musikhögskola och Ingesunds fok-
högskola, teater med Totalteatern och efterföljande 
dansworkshop, danskväll. Integrationscaféer. 

5. Kristinehamn – Kulturmöte på hembygdsgården 
med dans och musik, dans (Bygga broar genom 
dans och musik), konstworkshop, spelkultur, 
foto.

6. Karlstad – Bygga broar genom dans och 
musik, Körsång

7. Filipstad (Lesjöfors, Nykroppa) – 
konstworkshop 

8. Kil – Bygga broar genom dans och 
musik

9. Hammarö – Bygga broar genom 
dans och musik, Kulturcafé

10. Torsby – Kulturcafé, musik

Värmland välkomnar asylsökande med kultur i siffror

Totalt antal deltagande: 3 837

Varav barn och unga upp till 19 år: 1 155

Antal kommuner: 10
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