
 
  Din förening 
  kan göra 
  skillnad -
  välkommen
  att samarbeta
  med oss!

IN Åmål är en utvecklingsplattform för att stärka tredjelandsmedborgare mot egen 
försörjning och att bli delaktiga och aktiva kommuninvånare. Projektet IN Åmål drivs 
av Åmåls kommun under perioden 2020-2022 med stöd av Asyl-, migrations- och 
integrationsfonden, AMIF.

Projektet har sin verksamhet på Ågården i centrala Åmål. Här kan deltagarna bland annat träna sig på 
vardagssvenska, lära sig mer om arbetsmarknaden och samhället. Om en deltagare har erfarenhet av 
att driva företag eller har idéer om att starta ett företag, erbjuds hen företagsrådgivning. På Ågården 
finns också ett informationskontor där nyanlända kan få vägledning i var man vänder sig för att få hjälp 
med olika vardagsfrågor.

Som ny i ett land är det mycket att lära sig. Inte minst när det gäller kultur och sociala koder. Det handlar 
om kultur i vardagen, i mellanmänskliga relationer och på en arbetsplats. I projektet arbetar vi för att en-
gagera deltagare i det vi i Åmåls kommun kallar arbetsplatsintroduktion - ett steg mot egen försörjning 
och ökad delaktighet. Här kan din förening vara en utvecklingsplats för en tredjelandsmedborgare både 
när det gäller arbete och fritid.

  IN Åmål



Arbetsplatsintroduktion i föreningslivet
En arbetsplatsintroduktion där en tredjelands-
medborgare får ta del av föreningslivet under en 
överenskommen period syftar till att stärka både 
deltagaren och föreningen.

Tredjelandsmedborgaren får arbetslivserfarenheter, 
nya nätverk, träna svenska och lära sig mer om den 
svenska kulturen. Föreningen får en extra resurs, 
berikande mångfald och kanske i förlängningen en 
ny medlem.  

Arbetsuppgifterna varierar utifrån föreningens 
behov och deltagarens kompetenser. Det kan till 
exempel handla om trädgårdsskötsel, arkivering, 
lättarer snickerier eller att hjälpa till i ett café. 

Hur går det till?
Ett första möte mellan föreningen och en av projekt-
medarbetarna i IN Åmål skapar ramen för samarbetet. 
Här tittar vi på behov och möjligheter. Vilket stöd ni 
som förening behöver, vad arbetsplatsintroduktionen 
syftar till för en deltagare och hur den genomförs på 
bästa sätt. En projektmedarbetare kommer sedan 
att vara ett stöd under hela arbetsplatsintroduktionen. 

Intresserad? Hör av dig till oss så berättar vi mer.

Kontakt
E-post: in.amal@amal.se 
Tel: 0532-77 72 10
Webb: www.amal.se/inamal
Arbetsmarknadssamordnare 
Christian Bruce
christian.bruce@amal.se
0532-77 72 08 
Arbetskonsulent 
Caroline Björkman                                                 
caroline.1.bjorkman@amal.se
0532-77 72 06
Coach/Projektledare
Dragica Catibusic
dragica.catibusic@amal.se
0532-77 72 31
Pedagog 
Britt-Marie Johansson 
britt-marie.johansson@amal.se
0532-77 72 04

Hälsosamordnare 
Tanja Vornanen
tanja.vornanen@amal.se
0532-77 72 09
Språkstödjare 
Samir Rizkallah 
samir.rizkallah@amal.se
0532-77 72 07
Projektledare 
Eva Lindgren
eva.lindgren@amal.se
0532-77 72 03

    

Varmt välkommen till IN Åmål!

Vi främjar migrationens möjligheter genom att 
driva ett projekt som medfinansierias av Asyl-,
migrations- och integrationsfonden


