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PROGRAM 
Örebro Föreningsråds årsmöte torsdagen den 13 mars 2019, kl. 18.30 i Föreningarnas Hus, 
Slottsgatan 13, Örebro. 
Ombudsregistrering och förtäring från kl. 18.00. 

 Underhållning Amanda Ekberg 

 Presentation av Årets förening 2018, Örebro Tennisklubb 

 Utdelning av Örebro Föreningsråds ledarstipendium för 2019 

 Årsmötesförhandlingar 
 
FÖREDRAGNINGSLISTA 

1. Ombudsupprop 

2. Frågan om mötets behöriga utlysande 

3. Val av ordförande för årsmötet 

4. Val av sekreterare för årsmötet 

5. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare 

6. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2018 

7. Styrelsens ekonomiska berättelse för 2018 

8. Revisorernas berättelse för år 2018 

9. Frågan om ansvarsfrihet 

10. Propositioner från styrelsen 

11. I stadgeenlig ordning väckta motioner 

12. Beslut om arbetsplan för år 2019 

13. Beslut om medlemsavgift för år 2020 Styrelsen föreslår: Medlemsavgift 200 kr. 

14. Beslut om budget för år 2019 

15. Val av vice ordförande och kassör  

16. Fastställande av antalet ledamöter 

17. Val av övriga ledamöter  

18. Val av en revisor på två år 

19. Val av en revisorsersättare på två år 

20. Val av valberedning bestående av minst 3 ledamöter 

21. Meddelanden och informationer 

22. Avslutning 
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ÖREBRO FÖRENINGSRÅDS VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2018 

 
STYRELSEN 
Ordförande   Helena Astvald  
Vice ordförande Tina Fingal Swens t.o.m. 17/10, Anders Falk fr.o.m.18/10 
Kassör  Peter Beijer   
Sekreterare  Inga-Lill Ekblom  
Ledamöter  Zandra Edwardsson  
  Omid Rezai t.o.m. 17/10, Emelie Rosén fr.o.m. 18/10
  
Johan Svanberg 
Styrelseelev  Anders Falk t.o.m 17/10 
   
REVISORER  Olof von Elern  
  Anders Sandberg  
 
Revisorsersättare Karin Blom 
Roland Jonasson    
 
VALBEREDNING  
Sammankallande Irené Tydén   
Sven-Åke Collin  
Matz Rysjö 
   
ARBETSGRUPPER  
    
Föreningarnas Dag Lars-Peter Alexandersson 
  Anders Falk 
  Irené Tydén  sammankallande 
 
Utbildning  Helena Astvald sammankallande 
  Peter Beijer 

Thomas Eek 
Markus Frisk 

  Inga-Lill Ekblom  
  Peter Eriksson 
  Sven Göran Gustafson 
  Tim Svensson 
  Matz Rysjö  

Le-Roy Wentzel 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

4 

 
Marknadsföring Inga-Lill Ekblom 
  Tina Fingal Swens sammankallande 

Pamela Khamo 
Emelie Rosén 

 
Politikerdialog Helena Astvald sammankallande 

Inga-Lill Ekblom 
 
Inför valet 2018 Allan Armaghan 
  Helena Astvald sammankallande  
  Inga-Lill Ekblom 
  Johan Svanberg 
 
Krisplan  Helena Astvald 
  Petra Elb 
  Tina Fingal Swens sammankallande 
  Emelie Rosén 
 
Hemsidan  Peter Beijer  sammankallande 
  Tina Fingal Swens  
  Anette Valdemarsson 
 
Röstbärare  Helena Astvald 
  Jenny Belin 
  Anders Falk 
  Tina Fingal Swens sammankallande 
  Åse Sundqvist 
  Anette Valdemarsson 
 
REPRESENTATION I EXTERNA ARBETSGRUPPER 
 
ÖreBRÅ   Helena Astvald 
  Tina Fingal Swens 
 
Samverkansråd Helena Astvald 
  Tina Fingal Swens 
 
Mänskliga rättighets- Helena Astvald 
dagarna i Örebro 
 
Nationaldagskommittén Inga-Lill Ekblom 
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Programråd Samhällsanalys,  
Örebro universitet Helena Astvald 
 
Sveriges Föreningar Inga-Lill Ekblom 
 
 
 
MEDLEMMAR   
Vid årets slut var 232 föreningar medlemmar i Örebro Föreningsråd 
 
ÅRSMÖTET ÅR 2018   
 

 
 
Örebro Föreningsråds ordförande Helena Astvald 

 
Årsmötet hölls i Föreningarnas Hus den 15 mars. Det registrerades 31 ombud, dessa kom 
från 28 föreningar. Kurt-Ola Underhöll med traditionella visor av svenska tonsättare.  
Stipendium delades ut till årets ledare. 
Miriam Strömqvist presenterade Reumatikerföreningen Örebro, som av föreningsrådet 
utsågs till årets förening 2017. 
Per-Åke Sörman satt årsmötesordförande. 
Helena Astvald valdes om som ordförande för Örebro Föreningsråd på två år. 
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SAMMANTRÄDEN  
Styrelsen har haft 12 protokollförda sammanträden under 2018 och två styrelsekonferenser. 
 
STYRELSENS ARBETE  
Styrelsen har fortsatt att organisera sitt arbete i arbetsgrupper för att effektivisera arbetet 
och öka delaktigheten. Arbetet med att etablera föreningsrådet i kommunen, bland 
organisationer och föreningar har fortsatt under året. Kontakterna med Örebro kommun har 
i första hand skett med Anna Fogel och Lovisa Strand på kommunalrådskansliet, Thomas Eek 
och Tim Svensson, Kultur- och fritidsförvaltningen och kommunalrådet Lennart Bondeson.   

KANSLI  
Föreningsrådet har sitt kansli i Föreningarnas Hus, Slottsgatan 13, Örebro.  
 
PERSONAL  
Under året som gått har Helena Astvald varit t.f. verksamhetsledare på 50 % fram till 31 
oktober. 1 oktober tillträdde Tina Fingal Swens som verksamhetsutvecklare på 100 %, 
I huset arbetar också fyra husvärdar med lite olika ansvarsområden. 
Caféet har bemannats av två personer. Anette Valdemarsson har arbetat som projektledare 
för projektet Samordning av civilsamhällets insatser för asylsökande och nyanlända. 
För att administrera personalfrågor och viss fakturahantering har Margareta Bergström varit 
timanställd. Föreningsrådet har också tagit hjälp med vissa snickeri- och IT-tjänster. 
 
INFORMATION  
Föreningsrådet och Föreningarnas Hus informerar via sina hemsidor, utskick via mail, via 
anslag i Föreningarnas Hus samt via sina Facebook-sidor. Arbetet med att utveckla 
hemsidorna pågår kontinuerligt. Föreningsrådets hemsidesadress är 
www.orebroforeningsrad.se 
Under året har kultur-och fritidsförvaltningen löpande skickat ut Föreningsinformation till 
alla föreningar och andra intresserade. Föreningsrådet har använt sig av detta nyhetsbrev för 
att sprida information om Föreningarnas Hus och egna arrangemang. Programkompendiet 
har delats ut både vid interna arrangemang samt vid externa möten. 
 
ÅRETS FÖRENING 2018  
 

 
Årets förening 2018 Örebro tennisklubb 
 

http://www.orebroforeningsrad.se/
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I samband med Örebro kommuns Nationaldagsfirande i Stadsparken delade Föreningsrådet 
ut utmärkelsen Årets förening. 2018 gick utmärkelsen till Örebro tennisklubb med 
motiveringen att föreningen arbetat med integration på ett lyckosamt sätt. De har arbetat 
aktivt med samarbete mellan ungdomar i Vivalla och klubbens medlemmar på hemmaarena 
Backahallen. De har även arbetar aktivt med ungdomar och vuxna med 
funktionsnedsättningar.  
 
ÅRETS LEDARE 2018  
 

 
Årets ledare Yvonne Franzen, Almby IK, Frank Lundin, DHR och Lydia Larsson, Kultisgänget 
Örebro. 
 
Stipendiaterna var Yvonne Franzen, Almby IK, Frank Lundin, DHR och Lydia Larsson, 
Kultisgänget Örebro. Dessa förärades med stipendium på 2000 kr var, diplom och blommor. 
 
RÅDGIVNING/STUDIEBESÖK  
Förutom de föreningskunskapsutbildningar med mentorskap som föreningsrådet genomfört 
under året har vi vid flera tillfällen träffat och stöttat föreningar som står i begrepp att starta 
en förening. Några av dessa rådgivningar har tolkats till arabiska. Viss rådgivning i 
ekonomiska frågor har också skett. 
Kommuner har besökt oss för att ta del av arbetet med Föreningarnas Hus och samverkan 
mellan kommunen och det civila samhället. Dessutom har ett antal grupper och 
privatpersoner varit och sett på våra lokaler och tagit del av verksamhetsidén. 
 
UTBILDNINGAR    
Föreningskunskap: Det hölls två utbildningar i grundläggande föreningskunskap för 
nystartade föreningar. Varje kurs omfattar fyra kvällar och Le-Roy Wentzel och Peter Beijer 
var kursledare. Det utsågs också mentorer till föreningarna. Kursen genomfördes i 
samverkan med kultur-och fritidsförvaltningen Örebro kommun 
Utbildning: Ordförande 2 tillfällen kursledare Le-Roy Wentzel 
Sekreterare 2 tillfällen kursledare Le-Roy Wentzel 
Kassör 2 tillfällen kursledare Peter Beijer 
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”Styrelsen ett team” – ledarskapsutbildning. Kursledare Sven Göran Gustafson i samverkan 
med ÖLIF/SISU idrottsutbildarna 
Att starta en förening För att minska antalet rådgivningar startade vi denna utbildning för 
enskilda eller grupper av människor som funderar på att starta en förening. 
Att genomföra ett årsmöte För första gången bjöd vi in till en utbildningskväll där vi 
genomförde ett årsmöte i praktiken. 
Hjärt – och lungräddning för anställda 
Hjärt- och lungräddning för ideella ledare i samverkan med Röda Korset 
 
TEMAKVÄLLAR Helena 
Inför valet 2018 Seniorprofessor Lars Svedberg föreläste över ämnet ”Det civila samhället 
och den offentliga sektorn – vill, kan och bör de mötas?” Lars Svedberg ledde också 
paneldiskussionen med företrädare för sju av våra politiska partier.  
Att vara arbetsgivare 2 tillfällen under samma dag i samverkan med Arbetsgivaralliansen. 
F-G Larsson Tryckeri erbjuder medlemsförmåner och de presenterade sin verksamhet vid 
två tillfällen. 
Kick-off i Wadköping Vid hösterminens start bjöd Föreningsrådet in sina medlemmar och 
hyresgäster till en trivselkväll i Wadköping. 
Fånga frågan För att Föreningsrådet ska veta vilka frågor som föreningarna vill att vi ska 
”driva” i våra samtal med politiker och tjänstepersoner erbjöds föreningsrepresentanter en 
workshop med temat fånga frågan.  
Politikerdialog ”Tillgänglighet i det offentliga rummet” Medverkade vid denna kväll var 
kommunalrådet Ullis Sandberg och tjänstepersoner från tekniska förvaltningen. 
Nätverksträff etniska idéburna föreningar  
GDPR – den nya dataskyddsförordningen i samverkan med ÖLIF/SISU idrottsutbildarna 
Extratjänster i samverkan med Arbetsförmedlingen 
Öppet Hus för kommunala politiker och tjänstepersoner 
 
RUNDABORDSSAMTAL i samband med soppluncher 
 
FÖRENINGARNAS HUS – En arena för ideellt utvecklingsarbete i Örebro kommun  
Föreningarnas Hus Örebro har funnits sen februari 2014. Den 1 april 2015 övertog 
Föreningsrådet hyreskontraktet och ansvaret för att driva ideellt utvecklingsarbete i Örebro 
kommun. I huset finns kontor, mikrokontor, mötesrum, konferensrum, aktivitetslokaler och 
Husets café. Under 2017 tillkom minikontor som är ett kontorslandskap med plats för fyra 
föreningar. 
Vid årets slut var det 48 föreningar som var hyresgäster, varav 15 hyrde ett mikrokontor. 
Föreningsrådet är mycket stolt över att ge de små föreningarna möjlighet att bli synliga och 
vara en del av Föreningarnas Hus. 
Under 2018 har Föreningsrådet fortsatt sitt arbete för att öka samverkan med och mellan 
föreningarna i huset. Aktiviteter som arrangerats för hyresgäster, medlemföreningar, övriga 
föreningar och allmänhet: 
Julgransplundring 
Föreningsfrukostar 
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Påskbuffé 
Öppet Hus i samband med marknadsafton 
Soppluncher 
Afternoon tea 
Husmöte 
Örebroveckan för mänskliga rättigheter 
Adventsfika 
Jullunch 
 
Besöksstatistik i Föreningarnas Hus  
    2018     2017 
Antal bokningar i våra mötesrum  2 344  (1 958) 
Antal bokningar i våra kostnadsfria lokaler     994  (932) 
Antal bokningar i Ateljén/aktivitetsrummet     363  (274) 
 
Husets Café 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

När föreningslivet diskuterar och fattar viktiga beslut finns vi med i pausen och servar med  

fika och lunch. Sedan starten 2014 har vi fått chansen att lära känna många fina människor 

och det värmer gott! 

Året startar med en julgransplundring med glada barn, fika, godis och tomte. Tillsammans 

med Helena Astvald och Tina Fingal Swens startar vi konceptet: rundabords-samtal där man 

kan köpa soppa med tillhörande bröd och ost samt kaffe och kaka för 50: - allt medan en 

representant från en förening berättar om vad som är på gång i deras verksamhet - Kanske 

kan man hitta former till samverkan? Varannan månad har vi dukat upp för Afternoon Tea 

och man har kunnat välja och vraka bland diverse godsaker. I februari fyllde huset 4 år och vi 

bjöd på äppelkaka och hade ett trevligt kalas. Vi har lagt till lättluncher som lasagne, olika 

sallader, panpizza och toast till menyn. År 2018 kan summeras som startskottet för en del 

traditioner bl.a. påsklunch och jullunch.  

Under året har vi gräddat en sådär 800 våfflor 
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Gjort cirka 3 000 smörgåsar 

Lagat 400 portioner soppa  

 Och många fler ska det bli – eller hur? 

Mänskliga Rättigheter 

 

 

 
 
Örebro Föreningsråd har under flera år deltagit i kommunens projektgrupp för 
Örebroveckan för mänskliga rättigheter (v 43). Föreningsrådet har erbjudit kostnadsfria 
lokaler för föreningar som bokat MR-relaterade föreläsare/aktiviteter.  
Under Mänskligar Rättighetsdagarna i Örebro 2018 ordnade Föreningsrådet ett 
rundabordssamtal med styrgruppens och kommunfullmäktiges ordförande Agneta Blom.   
 
FÖRENINGARNAS DAG   
 

 
 
Föreningarnas dag genomfördes 7 juni 2018 i samband med Marknadsafton i centrala 
Örebro i samverkan med City Örebro. Upplägget är ett treårigt samverkansprojekt med City 
Örebro. 
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19 föreningar presenterade och/eller visade upp sin verksamhet på Storgatan mellan 16.00–
20.00 och samtidigt var det öppet hus i Föreningarnas Hus. Arbetsgruppen hade bjudit 
medverkande föreningar till en informationsträff. 
 
SVERIGES FÖRENINGAR  
Inga-Lill representerar Örebro Föreningsråd i Sveriges Föreningar som är en riksorganisation 
för föreningsråden i Sverige. Inga-Lill är också ledamot i Sveriges Föreningars styrelse. Inga-
Lill har deltagit på två konferenser arrangerade av Sveriges Föreningar, en i april då det också 
hölls årsmöte samt en höstkonferens. Årsmötet hölls på Ersta konferens i Stockholm och 
höstkonferensen i Haninge. 
 
PROJEKT  
Integrationsprojektet ”Samordning av insatser för asylsökande och nyanlända och integration inom 
civilsamhället i Örebro” har efter en kartläggning i början av året framför allt fokuserat på att  

 ta fram och marknadsföra en hemsida som samlar aktiviteter för asylsökande och nyanlända 
under namnet Örebro Tillsammans 

 samlat föreningar som är engagerade inom integration till ett integrationsnätverk. Nätverket 
har träffats en gång i kvartalet för att informera, inspirera och stötta varandra 

 samlat organisationer som arbetar med mentorskap/kompisskap till nyanlända under det 
gemensamma paraplyet Kompis Örebro. Tillsammans med Örebro kommun och 
Studieförbundet Bilda har insatser för att hitta nya volontärer gjorts 
 

Projektet Fritidsbanken (ett bibliotek med sport- och fritidsartiklar till gratis utlåning) har fokuserat 
på att hitta lämpliga aktörer som kan driva Fritidsbank i Örebros centrala delar. Projektledaren har 
även stöttat olika föreningsrepresentanter i Östernärke som länge velat starta Fritidsbank i 
Odensbacken. Under hösten skrevs en ansökan till Leader Mellansjölandet om finansiellt stöd. 
Ansökan beviljades och ”Fritidsbanken Östernärke” kan starta våren 2019.  

 
SAMVERKANSRÅD I ÖREBRO KOMMUN   
I samverkansrådet finns tio representanter från det civila samhället, tre politiker och en 
handläggande tjänsteperson. 
Samverkansrådets uppdrag är att aktualisera den överenskommelse som finns mellan 
Örebro kommun och det civila samhället. 
Samverkansrådet har sammanträtt vid fyra tillfällen och en arbetsgrupp har arbetat för att 
driva arbetet mellan samverkansrådets möten. 
Under 2018 har arbetet med en översyn av Överenskommelsen startat. En aktivitetsplan för 
2019 har också arbetats fram. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

12 

SLUTORD  
2018 har varit ett år med stora utmaningar och mycket arbete. Tack vare Föreningarnas Hus 
har många möten och samverkansprojekt kunnat komma till stånd. Många nya föreningar 
har hittat till Örebro Föreningsråd och Föreningarnas Hus.  
Förutsättningar för Föreningsrådets arbete med Föreningarnas Hus har förändrats då 
kostnaderna för driften och personalen har ökat väsentligt. 
Civilsamhällets roll i kommunen har stärkts och många fler har blivit medvetna om 
civilsamhällets betydelse i arbetet med de samhällsutmaningar vi gemensamt har.  
 
Jag vill tacka alla föreningar/organisationer som på ett eller annat sätt har bidragit till 
utveckling av föreningslivet i Örebro kommun. 
Tack också till personalen i Föreningarnas Hus som bidrar till ett gott klimat och stor 
utveckling. 
Till sist men inte minst ett stort tack till en mycket kompetent och engagerad styrelse som 
med sin insats bidrar till föreningslivets utveckling. 
Det är många och stora utmaningar som väntar under året som kommer och det är med stor 
tillförsikt styrelsen ser fram emot ett nytt verksamhetsår. 
 
 
Vi bygger broar mellan föreningar! 
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RESULTATRÄKNING     

 Budget Utfall 2018  Budget 
 2018 2018-12-31 Procent 2019 

INTÄKTER 5 725 6 053 106% 6 021 

30 Medlemsavgifter 36 37 103% 36 

31 Café 200 276 138% 260 

32/34 ÖFR verksamhet & Serviceintäkter 80 83 103% 80 

39 Övriga rörelseintäkter 20,0 26 132% 20,0 

391 Hyresintäkter (inkl fria nyttigheter) 2 292 2 441 106% 2 540 

398 Bidrag 3 097 3 158 102% 3 019 

399 Övriga intäkter  33  66 

     

KOSTNADER -5 725 -6 048 106% -6 021 

4 Verksamhetskostnader -185 -313 169% -324 

40 Café -121 -139 115% -145 

42 Verksamhet ÖFR -64 -66 103% -69 

43 Verksamhet FH & IF-proj  -108  -110 

5 Lokalkostnader -2 605 -2 776 107% -2 535 

50 Lokalkostnader, hyra & el -2 290 -2 523 110% -2 210 

505X Investeringar & 

lokalförbättringar/ombyggnationer 

-90 -19 21% -85 

506X Städning & renhållning -125 -139 112% -110 

507X Reparationer & underhåll av 

befintlig lokalstatus 

-80 -81 101% -110 

509X Övriga lokalkostnader -20 -14 69% -20 

6 Administration & kontor -242 -161 67% -231 

60 Övriga försäljningskostnader -10 -2 20% -20 

611 Kontorsmaterial & trycksaker -30 -13 43% -30 

615 Kopiering -90 -86 95% -85 

62 Tele & Post -25 -18 71% -18 

63 Företagsförsäkringar och övriga 

riskkostnader 

-6 -5 89% -16 

64 Förvaltnings- och demokratikostnader -56 -17 30% -33 

65 Övriga externa tjänster -22 -18 83% -26 

69 Övriga externa kostnader -3 -2 73% -3 

7 Personal & övriga kostnader -2 693 -2 797 104% -2 931 

89 Årets resultat  6  0 
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BALANSRÄKNING    

 Ingående 

balans 

Perioden Utgående 

balans 

TILLGÅNGAR 2018-01-01  2018-12-31 

Kortfristiga fordringar    

15XX Kund-, hyres- & servicefordringar 71 870 -8 774 63 096 

1613 Övriga förskott 0 8 450 8 450 

1630 Skattekonto 54 692 -36 445 18 247 

1680 Kortfristiga fordringar 5 911 33 437 39 348 

1790 Förutbetalda kostnader och upplupna 

intäkter 

14 202 68 304 82 506 

S:a Kortfristiga fordringar 146 675 64 972 211 647 

Kassa och bank 791 504 251 539 1 043 043 

S:a TILLGÅNGAR 938 179 316 511 1 254 690 

    

EGET KAPITAL OCH SKULDER    

Eget kapital    

2060 Eget kapital -168 974  -168 974 

206X Reserverade medel -73 568  -73 568 

2098 Balanserad Vinst/förlust föregående år 29 766  29 766 

2099 Årets resultat  -5 779 -5 779 

S:a Eget kapital -212 776 -5 779 -218 555 

    

Kortfristiga skulder    

2440 Leverantörsskulder -4 241 -76 066 -80 307 

2499 Övriga kortfristiga skulder -3 727 2 656 -1 071 

2510 Skatteskulder -19 010 2 931 -16 079 

2514 Beräkn löneskatt -16 080 -8 835 -24 915 

26XX Moms, redovisningskonto -6 761 -1 153 -7 914 

27XX Personal - skatter & avgifter, 

semesterskuld 

-96 345 -9 091 -105 436 

29XX Övriga upplupna kostnader & 

förutbetalda intäkter 

-87 316 -113 097 -200 413 

2992 IF-projektet -491 923 -108 077 -600 000 

S:a Kortfristiga skulder -725 403 -310 732 -1 036 135 

    

S:a EGET KAPITAL OCH 

SKULDER 

-938 179 -316 511 -1 254 690 
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FÖRSLAG TILL ARBETSPLAN FÖR ÖREBRO FÖRENINGSRÅD 2019 
  

Föreningarnas Hus - En arena för ideellt utvecklingsarbete i Örebro kommun  
    
Föreningsrådet ändamål enligt stadgarna 
Örebro Föreningsråd 

 skall främja utvecklingen av föreningslivet i Örebro kommun 

 verka för att goda förutsättningar för föreningslivet skapas 

 väcka debatt 

 påverka samhällsutvecklingen 

Ändamålet ska nås genom 

Att vara samordningsorgan för medlemsföreningar i Örebro kommun 

Föreningasträffar 

Medlemsinformation 

Föreningarnas dag 

Att stödja ideella föreningars verksamhet 

Driva Föreningarnas Hus 

Utbildningar 

Temakvällar 

Rådgivning 

Etablera en komptensdatabas 

Etablera föreningsservice och medlemsförmåner 

Utse årets ledare 

Utse årets förening 

Att tillvarata föreningars intressen gentemot myndigheter, övriga samhällsorgan med 

mera, samt utveckla samarbetet med dessa 

Remissinstans 

Politikerdialoger 

Delta i och driva frågor som rör det lokala föreningslivet     

Representera i olika arbetsgrupper som arbetar med frågor som rör det civila samhället 

Bevaka aktuella frågor på lokal, regional och nationell nivå 

Att verka för de demokratiska principerna, jämställdhet och likvärdighet utvecklas inom 

föreningsrörelsen 

Medarrangör Örebroveckan för mänskliga rättigheter 

Temakvällar 

Utbildningar 
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Att initiera och planera utvecklingsinsatser som berör föreningarna och deras verksamhet i 

samverkan med Örebro kommun och andra aktörer 

Projekt Samordning av civilsamhällets insatser för nyanlända och asylsökande 
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